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MATRIZ DE REFERÊNCIA 

                                 
Humanas e suas Tecnologias 

 
                      - Compreender os elementos culturais 
que constituem as identidades 

HHH111...   Interpretar historicamente e/ou geograficamente fontes 
documentais acerca de aspectos da cultura. 

HHH222...                                                            

HHH333...                                                            
                      

Comparar pontos de vista expressos em diferentes fontes 
sobre determinado aspecto da cultura. 

                                                              
                                                             
 

                      -                                   
                                              
                                      

HHH111...                                                                  
                         

HHH222...                                        -                         
                          

HHH333...   Analis                                                   
                                                        
                            -social. 

HHH444...                                   -                            
                                        cal, regional ou 
mundial. 

HHH555...                                                       
                                                           
                                    -            

 
                      -                                  
                                                            
associando-as aos diferentes grupos, conflitos e movimentos 
sociais. 

HHH666...                                                                  
           

HHH777...                                                               
das sociedades. 

HHH888...                                                              
                                                       
poder. 

HHH999...                                                            
                                                         
                  -                                            
                        

HHH111000...                                                                 
                                               
 

 
 
                      -                                       
                                                         
desenvolvimento do conhecimento e na vida social. 

HHH111111...                                                                  
                                     da social. 

HHH111222...                                                     
                                                          

HHH111333...                                                              
                                 -espaciais. 

HHH111444...   Reconhecer as transfor                                   
                                                     
                        

HHH111555...                                                     
                                                              
ao mundo do trabalho. 

 
                      -                                      
                                                              
                                                            
na sociedade. 

HHH111666...                                                              
da vida social. 

HHH111777...                                                                   
                                                       

HHH111888...                                                             
                         

HHH111999...   Relacionar c                                         
sociedades. 

HHH222000...                                                           
social. 

                      -                                       
                                                     
                                    

HHH222111...                                                             
                                                           

HHH222222...                                                                
                                                         
                   

HHH222333...                                                         -
                                            -             

HHH222444...                                                            
                               -os com as m        
                                

HHH222555...                                                              
no planeta nas diferentes escalas. 
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Diversidade cultural, conflitos e vida em sociedade. 

Cultura Material e                                              
no Brasil. 

                                                             
                                                          
                                

                                                            
                                                      

                                               -cultural 
brasileira. 

                                                           
                        

                                                  
                                     

                                                            
                                                      
indireta e representativa. 

                                         Moderna. 

                                                                   
de reordenamento territorial. 

                                                               
            

                                                                
       

                                                     
                                                  

                                                             
                             

                                                    
                                                     
                                     

                                                                 
                                                        
Guerra Fria. 

Os sis                                               -          
                                                             
                                                     
         

                  -             -                           
                                                         
                  

                                                                  
                                                   
                                                  

Vida urbana:                                           
                                                          
estruturas produtivas. 

                                                         
antigo, feudalismo, capitalismo, socialismo e suas diferentes 
exper         

             -                                               
                                                      
                      

                                                              
                                                      
             -                                        
                                                          
                                      

                                                  
                    is e trabalhistas. 

                                                           
                                                    

                                               
                                                  
tradicionais                                            
                                                     
             -cidade. 

                                                     
ambiente. 

             -                                              
pela                                                      
                                                     
                                                       
                                             

                                                          
                                                            
                                                        
                                                         
                                                       
                                              

                                                     
Estrutura interna da terra. Estruturas do solo e do relevo; 
agentes internos e externos modeladores do relevo. 

                                                          
                                                     

                                                       

                        

                                                               
políticos; tecnologias mod                              
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PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS (PCNS) 

Habilidade 1: 
DDDaaadddaaa   aaa    dddeeessscccrrr iiiçççããã ooo   ddd iiissscccuuurrrsss iii vvvaaa   ooo uuu   ppp ooorrr    iii llluuussstttrrraaaççç ãããooo   dddeee    uuummm   eee xxxpppeeerrr iiimmmeeennnttt ooo   ooouuu    fffeeennnôôômmmeeennnooo,,,    dddeee    nnnaaatttuuurrreeezzzaaa    ccc iiieee nnnttt ííí fff iiicccaaa ,,,    ttteeecccnnn ooolllóóóggg iii cccaaa   ooouuu   sss oooccc iiiaaa lll ,,,    iiidddeee nnnttt iii fff iiicccaaarrr    

vvvaaarrr iiiááávvveeeiiisss    rrreee llleeevvvaaa nnnttteeesss    eee    ssseee llleeeccc iiiooonnnaaarrr    ooosss    iiinnnssstttrrruuummmeeennntttooosss    nnneeeccceeessssssááárrr iiiooosss    pppaaarrr aaa    rrreeeaaalll iii zzzaaaçççãããooo   ooouuu   iiinnnttteeerrrppprrreeetttaaaçççãããooo   dddeee sssssseee...    
Questões 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1998/7 

1998/18 

1998/19 

1999/11 

1999/26 

1999/27 

2000/19 

2000/25 

2000/30 

2001/48 

2001/51 

2001/53 

2002/2 

2002/4 

2002/45 

2003/16 

2003/20 

2003/24 

2004/8 

2004/10 

2004/12 

2005/8 

2005/15 

2005/16 

2006/28 

2006/28 

2006/61 

2007/23 

2007/35 

2007/52 

2008/15 

2008/16 

2008/34 

 

Habilidade 2: 
EEEmmm   uuummm   gggrrráááfff iiicccooo   cccaaarrr ttteeesss iiiaaannnooo   dddeee    vvv aaarrr iiiááávvveeelll    sssooo ccc iiieeecccooo nnnôôômmmiii cccaaa   ooouuu    tttééécccnnniii cccooo---ccc iiieeennnttt ííí fff iiicccaaa ,,,    iii dddeeennnttt iii fff iii cccaaarrr    eee    aaannnaaalll iii sssaaarrr    vvvaaalllooorrreeesss    dddaaasss    vvvaaarrr iiiááá vvveeeiiisss ,,,    iiinnnttteeerrrvvvaaalllooosss    dddeee    

cccrrreeesssccc iiimmmeeennntttooo   ooouuu   dddeeecccrrrééésssccc iiimmmooo   eee    tttaaaxxx aaasss    dddeee    vvvaaarrr iiiaaaçççãããooo...    
Questões 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1998/15 

1998/59 

1998/60 

1999/6 

1999/47 

1999/52 

2000/15 

2000/41 

2000/42 

2001/36 

2001/58 

2001/59 

2002/3 

2002/12 

2002/13 

2002/61 

2003/4 

2003/5 

2003/17 

2004/2 

2004/6 

2004/56 

2005/12 

2005/49 

2005/52 

2006/24 

2006/25 

2006/63 

2007/25 

2007/36 

2007/42 

2008/4 

2008/30 

2008/35 

 

Habilidade 3: 
DDDaaadddaaa   uuummmaaa    dddiiissstttrrr iii bbbuuuiii çççãããooo   eeessstttaaattt ííí sssttt iii cccaaa   dddeee    vvvaaarrr iiiááávvveee lll    sssooo ccc iiiaaalll ,,,    eeeccc ooonnnôôômmm iiiccc aaa,,,    fff ííí sss iii cccaaa,,,    qqquuuííímmm iiicccaaa    ooouuu    bbbiii ooolllóóóggg iii cccaaa,,,    ttt rrraaaddduuuzzz iii rrr    eee    iiinnnttteeerrrppprrreeetttaaarrr    aaasss    iii nnnfffooorrrmmmaaaçççõõõeeesss    

dddiiissspppooonnn ííívvveee iiisss ,,,    ooouuu   rrreeeooorrrgggaaannniiizzzááá--- lllaaasss ,,,    ooo bbbjjjeeettt iiivvvaaannn dddooo   iii nnnttteeerrrpppooolllaaaççç õõõeeesss    ooouuu   eeexxxttt rrr aaapppooolllaaaççç õõõeeesss ...    
Questões 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1998/50 

1998/51 

1998/63 

1999/19 

1999/61 

1999/2 

2000/54 

2000/55 

2000/58 

2001/37 

2001/40 

2001/44 

2002/6 

2002/48 

2003/57 

2003/58 

2003/59 

2004/1 

2004/33 

2004/37 

2005/23 

2005/30 

2005/60 

2006/23 

2006/53 

2006/57 

2007/24 

2007/50 

2007/7 

2008/31 

2008/36 

2008/45 

 

Habilidade 4: 
DDDaaadddaaa   uuummmaaa    sss iii tttuuuaaa çççãããooo---ppprrrooo bbbllleeemmmaaa   aaappp rrr eeessseeennntttaaadddaaa   eeemmm   uuummmaaa   lll iiinnnggguuuaaagggeeemmm   ddd eee    dddeeettteeerrrmmmiiinnnaaadddaaa   ááárrreeeaaa   ddd ooo   ccc ooonnnhhheeeccc iii mmmeeennntttooo   rrreee lllaaaccc iii ooonnnááá--- lllaaa    ccc ooommm   sssuuuaaa    fffooorrrmmmuuulllaaaçççããã ooo    

eeemmm   ooouuutttrrraaasss    lll iiinnnggguuuaaagggeeennnsss    ooouuu   vvv iiiccceee---vvveee rrrsssaaa...    
Questões 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1998/22 

1998/23 

1998/24 

1999/14 

1999/15 

1999/51 

2000/9 

2000/44 

2000/59 

2001/20 

2001/32 

2001/63 

2002/25 

2002/41 

2002/51 

2003/9 

2003/13 

2003/24 

2004/9 

2004/59 

2004/61 

2005/44 

2005/55 

2005/56 

2006/2 

2006/27 

2006/45 

2007/19 

2007/38 

2007/06 

2008/17 

2008/40 

2008/33 

 

Habilidade 5: 
AAA   pppaaarrr ttt iii rrr    dddaaa   llleee iii tttuuurrraaa    dddeee    ttteeexxxtttooosss    lll iii ttteeerrr ááárrr iiiooosss    cccooonnnsssaaagggrrraaadddooosss    eee    dddeee    iiinnnfffooorrrmmmaaaçççõõõeeesss    sssooobbbrrreee    cccooonnnccceeepppçççõõõeeesss    aaarrr ttt ííí sss ttt iii cccaaasss ,,,    eeessstttaaabbbeeellleeeccceeerrr    rrreee lllaaaçççõõõeeesss    eeennntttrrreee    eee llleeesss   eee    ssseeeuuu   

cccooonnnttteeexxxttt ooo   hhhiiissstttóóórrr iii cccooo ,,,    sssoooccc iiiaaalll ,,,    pppooolll ííí ttt iiiccc ooo   ooouuu   cccuuu lll tttuuurrraaalll ,,,    iiinnnfffeeerrr iiinnnddd ooo   aaasss    eeessscccooolll hhh aaasss    dddooosss    ttteeemmmaaasss ,,,    gggêêênnneeerrrooosss    dddiiissscccuuurrr sss iiivvv ooo sss    eee    rrreeecccuuurrrsssooosss    eeexxxppprrreeessssss iiivvvooosss    dddooosss    aaauuuttt ooorrreeesss ...    
Questões 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1998/17 

1998/33 

1998/34 

1999/42 

1999/48 

1999/63 

2000/1 

2000/20 

2000/46 

2001/12 

2001/34 

2001/42 

2002/1 

2002/7 

2002/46 

2003/10 

2003/11 

2003/12 

2004/18 

2004/26 

2005/1 

2005/58 

2005/59 

2006/1 

2006/3 

2006/7 

2007/3 

2007/14 

2007/27 

2008/12 

2008/46 

2008/37 

 

Habilidade 6: 
CCCooommm   bbbaaassseee    eeemmm   uuummm   ttteeexxxtttooo,,,    aaannnaaa lll iii sssaaarrr    aaasss    fffuuunnnçççõõõeeesss    dddaaa   lll iiinnnggguuuaaagggeeemmm,,,    iiidddeeennnttt iii fff iii cccaaarrr    mmmaaarrrcccaaasss    dddeee    vvvaaarrr iiiaaannnttteeesss    lll iiinnnggg üüüííísssttt iii cccaaasss    dddeee    nnnaaatttuuurrreeezzzaaa   sssoooccc iii ooocccuuu lll tttuuurrraaalll ,,,    rrreee ggg iiiooonnnaaalll ,,,    

dddeee    rrr eeeggg iiisssttt rrrooo   ooouuu   dddeee    eeesssttt iii lllooo,,,    eee    eeexxxppplll ooorrraaarrr    aaasss    rrreee lllaaaçççõõõeeesss    eeennntttrrreee    aaasss    lll iiinnnggguuuaaagggeeennnsss    cccooolllooo qqquuuiiiaaa lll    eee    fffooorrrmmmaaalll ...    
Questões 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1998/3 

1998/4 

1998/5 

1999/1 

1999/8 

1999/39 

2000/6 

2000/18 

2000/57 

2001/1 

2001/8 

2001/27 

2002/9 

2002/30 

2002/56 

2003/1 

2003/8 

2003/62 

2004/20 

2004/25 

2004/27 

2005/2 

2005/6 

2005/9 

2006/5 

2006/6 

2006/8 

2007/4 

2007/26 

2007/28 

2008/2 

2008/13 

2008/14 
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Habilidade 7: 
IIIdddeee nnnttt iii fff iiicccaaarrr    eee    cccaaarrraaacccttteeerrr iii zzzaaarrr    aaa    cccooo nnnssseeerrr vvvaaaçççãããooo   eee    aaasss    ttt rrraaannnsssfffooorrrmmmaaaçççõõõeeesss    dddeee    eee nnneeerrrggg iiiaaa    eeemmm   dddiii fffeeerrreeennnttteeesss    ppprrroooccceeessssssooosss    dddeee    sssuuuaaa   gggeeerrraaaçççãããooo   eee    uuusssooo   sssoooccc iii aaa lll ,,,    eee    cccooo mmmpppaaarrraaarrr    

dddiii fffeeerrreeennnttteeesss    rrreeecccuuurrrsssooosss    eee    ooopppçççõõõeeesss    eeennneeerrr gggéééttt iiicccaaasss ...    
Questões 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1998/11 

1998/12 

1998/13 

1999/45 

1999/35 

1999/36 

2000/7 

2000/12 

2000/14 

2001/16 

2001/49 

2001/50 

2002/35 

2002/43 

2002/47 

2003/40 

2003/41 

2003/42 

2004/39 

2004/40 

2004/42 

2005/14 

2005/17 

2005/26 

2006/51 

2006/56 

2006/58 

2007/13 

2007/43 

2007/57 

2008/22 

2008/23 

2008/29 

2008/32 

 

Habilidade 8: 
AAAnnnaaalll iii sssaaarrr    cccrrr iii ttt iiicccaaammmeeennnttteee,,,    dddeee    fffooorrrmmmaaa   qqquuuaaalll iii tttaaattt iiivvvaaa   ooouuu   qqquuuaaannnttt iii tttaaattt iii vvvaaa,,,    aaasss    iii mmmppplll iii ccc aaaçççõõõeeesss    aaammmbbbiiieeennnttt aaaiiisss ,,,    sssooo ccc iiiaaa iii sss    eee    eeecccooonnnôôômmmiii cccaaasss    dddooosss    ppprrroooccceeessssssooosss    dddeee    uuuttt iii lll iii zzzaaaççç ãããooo    

dddooosss    rrreeecccuuurrrsssooosss    nnnaaatttuuurrraaaiiisss ,,,    mmmaaattteeerrr iiiaaaiiisss    ooouuu   eeennneeerrrgggéééttt iiicccooosss ...    
Questões 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1998/28 

1998/29 

1998/30 

1999/12 

1999/32 

1999/33 

2000/11 

2000/23 

2000/51 

2001/7 

2001/13 

2001/17 

2001/47 

2002/8 

2002/10 

2002/11 

2003/31 

2003/36 

2003/44 

2004/38 

2004/41 

2004/43 

2005/29 

2005/40 

2005/43 

2006/38 

2006/39 

2006/50 

2007/15 

2007/45 

2007/6 

2008/27 

2008/3 

2008/18 

 

Habilidade 9: 
CCCooommmppprrreeeeeennndddeeerrr    ooo   sss iiigggnnniii fff iiicccaaadddooo   eee    aaa    iiimmmpppooorrr tttââânnnccc iiiaaa    dddaaa   ááággguuuaaa   eee    dddeee    ssseeeuuu   ccc iiiccc lllooo   pppaaarrraaa    aaa    mmmaaannnuuuttteeennnçççãããooo   dddaaa    vvviiidddaaa,,,    eeemmm   sssuuuaaa   rrreee lllaaaçççãããooo   ccc ooommm   cccooo nnndddiiiççç õõõeeesss    

sssoooccc iiioooaaammm bbbiiieeennntttaaa iiisss ,,,    sssaaabbbeeennnddd ooo   qqquuuaaannnttt iii fff iiicccaaarrr    vvvaaarrr iiiaaa çççõõõeeesss    dddeee    ttteeemmmpppeeerrraaatttuuurrraaa    eee    mmmuuudddaaannnçççaaasss    dddeee    fffaaassseee    eeemmm   ppprrroooccceee ssssssooosss    nnnaaatttuuurrraaaiiisss    eee    dddeee    iiinnnttteeerrrvvveeennnçççãããooo   hhhuuummm aaannnaaa...    
Questões 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1998/5 

1998/54 

1998/61 

1999/34 

1999/57 

1999/58 

2000/3 

2000/48 

2000/49 

2001/10 

2001/11 

2001/43 

2002/16 

2002/34 

2002/36 

2003/29 

2003/30 

2003/32 

2004/34 

2004/35 

2004/36 

2005/22 

2005/39 

2005/47 

2006/30 

2006/31 

2006/40 

2007/50 

2007/62 

2007/63 

2008/5 

2008/9 

2008/23 

 

Habilidade 10: 
UUUttt iii lll iii zzzaaarrr    eee    iiinnnttteeerrrppprrreeetttaaarrr    dddiii fffeeerrreeennnttteeesss    eee ssscccaaalllaaasss    dddeee    ttteeemmmppp ooo   pppaaarrraaa    sss iii tttuuuaaarrr    eee    dddeeessscccrrreeevvveeerrr    ttt rrraaannnsssfffooorrrmmmaaaçççõõõeeesss    nnnaaa   aaattt mmmooosssfffeeerrraaa,,,    bbbiiiooosssfffeeerrraaa,,,    hhh iiidddrrrooosssfffeeerrr aaa    eee    lll iii tttooosssfffeeerrraaa,,,    

ooorrr iiiggg eeemmm   eee    eeevvvooollluuuçççãããooo   dddaaa   vvviii dddaaa,,,    vvvaaarrr iiiaaa çççõõõeeesss    pppooopppuuu lllaaaccc iiiooonnnaaa iiisss    eee    mmmooodddiii fff iii cccaaaççç õõõ eeesss    nnnooo   eeessspppaaaçççooo   gggeeeooogggrrráááfff iiicccooo...    
Questões 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1998/25 

1998/26 

1998/27 

1999/3 

1999/4 

1999/5 

1999/27 

2000/16 

2000/27 

2000/28 

2001/45 

2001/55 

2001/60 

2002/42 

2002/52 

2002/60 

2003/45 

2003/46 

2003/47 

2004/60 

2004/62 

2004/63 

2005/35 

2005/50 

2005/54 

2006/9 

2006/10 

2006/12 

2007/32 

2007/44 

2007/54 

2008/6 

2008/20 

2008/63 

 

Habilidade 11: 
DDDiiiaaannnttteee    dddaaa    dddiii vvveeerrrsss iiidddaaadddeee    dddaaa    vvv iiidddaaa,,,    aaa nnnaaalll iii sssaaarrr ,,,    dddooo   ppp ooonnntttooo    dddeee    vvv iii ssstttaaa    bbb iiiooo lllóóóggg iiicccooo,,,    fff ííí sss iii cccooo   ooouuu   qqq uuuííímmmiii cccooo ,,,    pppaaadddrrrõõõeeesss    ccc ooommmuuunnnsss    nnnaaasss    eeessstttrrruuutttuuurrraaasss    eee    nnnooosss    ppprrrooo ccceeessssssooosss    

qqquuueee    gggaaarrraaannnttteeemmm   aaa    cccooonnnttt iiinnnuuu iiidddaaadddeee    eee    aaa    eeevvvooollluuu çççãããooo   dddooosss    ssseeerrreeesss    vvviii vvvooosss ...    
Questões 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1998/9 

1998/31 

1998/32 

1999/28 

1999/29 

1999/43 

2000/2 

2000/36 

2000/62 

2001/15 

2001/19 

2001/28 

2002/17 

2002/57 

2002/59 

2003/18 

2003/19 

2003/20 

2004/31 

2004/57 

2004/58 

2005/27 

2005/37 

2005/41 

2006/34 

2006/35 

2006/37 

2007/33 

2007/55 

2007/56 

2008/52 

2008/53 

2008/57 

 

Habilidade 12: 
AAAnnnaaalll iii sssaaarrr    fffaaatttooorrreeesss    sssoooccc iii oooeeecccooonnn ôôômmmiiiccc ooo sss    eee    aaammmbbbiiieeennntttaaaiiisss    aaassssssoooccc iiiaaadddooosss    aaa ooo   dddeee ssseeennnvvvooolll vvviiimmmeeennntttooo ,,,    àààsss    cccooonnnddd iiiççç õõõeee sss    dddeee    vvviiidddaaa   eee    sssaaa úúúdddeee    dddeee    pppooopppuuu lllaaaçççõõõeeesss    hhhuuu mmmaaannnaaasss ,,,    

pppooorrr    mmmeeeiiiooo   dddaaa   iii nnnttteeerrrppprrreeetttaaaçççãããooo   dddeee    dddiii fff eee rrreeennnttteeesss    iiinnndddiiicccaaadddooorrreeesss ...    
Questões 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1998/37 

1998/38 

1998/39 

1999/18 

1999/44 

1999/62 

2000/10 

2000/26 

2000/32 

2001/39 

2001/41 

2001/46 

2002/18 

2002/44 

2002/54 

2003/22 

2003/23 

2003/61 

2004/28 

2004/29 

2004/32 

2005/11 

2005/21 

2005/51 

2006/42 

2006/46 

2006/47 

2007/29 

2007/30 

2007/31 

2008/43 

2008/44 

2008/49 

2008/48 

2008/50 
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Habilidade 13: 
CCCooommmppprrreeeeeennndddeeerrr    ooo   cccaaarrráááttteeerrr    sss iii ssstttêêêmmmiiicccooo   dddooo    ppplllaaannneeetttaaa    eee    rrreeecccooo nnnhhheeeccceeerrr    aaa    iii mmmpppooorrr tttââânnnccc iiiaaa    dddaaa   bbb iiioooddd iiivvveeerrrsss iiidddaaadddeee    ppp aaarrraaa    ppprrreeessseeerrrvvvaaaçççãããooo   dddaaa   vvv iiidddaaa,,,    rrr eee lllaaa ccc iii ooonnnaaannnddd ooo    

cccooonnnddd iiiçççõõõeeesss    ddd ooo   mmmeeeiiiooo   eee    iiinnnttteeerrrvvveeennn çççããã ooo   hhhuuummmaaannnaaa...    
Questões 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1998/41 

1998/42 

1998/57 

1999/50 

1999/54 

1999/56 

2000/22 

2000/45 

2000/63 

2001/25 

2001/26 

2001/33 

2002/5 

2002/14 

2002/49 

2003/26 

2003/27 

2003/28 

2004/7 

2004/46 

2004/47 

2005/28 

2005/45 

2005/57 

2006/37 

2006/43 

2006/44 

2007/9 

2007/41 

2007/47 

2008/7 

2008/8 

2008/10 

 

Habilidade 14: 
DDDiiiaaannnttteee    dddaaa    dddiii vvveeerrrsss iiidddaaadddeee    dddeee    fffooorrrmmm aaasss    gggeeeooommmééétttrrr iiicccaaasss    ppplllaaannnaaasss    eee    eeessspppaaaccc iii aaaiiisss ,,,    ppprrreeessseeennnttteeesss    nnnaaa   nnnaaattt uuurrreeezzzaaa   ooouuu   iii mmmaaaggg iiinnnaaadddaaasss ,,,    cccaaarrraaacccttteeerrr iii zzzááá--- lllaaasss    pppooorrr    mmmeeeiiiooo   ddd eee    

ppprrroooppprrr iiieeedddaaadddeeesss ,,,    rrreee lllaaaccc iii ooonnnaaarrr    ssseeeuuusss    eee llleee mmmeeennntttooosss ,,,    cccaaalllccc uuulllaaarrr    cccooommmppprrr iiimmmeeennnttt ooo sss ,,,    ááárrreeeaaasss    ooouuu   vvvooollluuummmeeesss ,,,    eee    uuuttt iii lll iii zzzaaarrr    ooo   cccooonnnhhheeeccc iiimmmeeennntttooo   gggeeeooommmééétttrrr iiicccooo   pppaaarrraaa    lll eee iii tttuuurrraaa,,,    

cccooommmppprrreeeeeennnsssãããooo   eee    aaaçççãããooo   sssooo bbbrrreee    aaa    rrreeeaaalll iiidddaaadddeee...    
Questões 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1998/1 

1998/2 

1998/10 

1999/20 

1999/21 

1999/30 

2000/13 

2000/43 

2001/2 

2001/9 

2001/24 

2002/15 

2002/22 

2002/55 

2003/6 

2003/7 

2003/35 

2004/4 

2004/14 

2004/15 

2005/34 

2005/42 

2005/61 

2006/59 

2006/60 

2006/62 

2007/5 

2007/37 

2007/50 

2008/21 

2000/54 

2008/56 

 

Habilidade 15: 
RRReeecccooonnnhhheeeccceeerrr    ooo   cccaaarrráááttteeerrr    aaallleeeaaatttóóórrr iiiooo   dddeee    fffeeennnôôômmmeeennnooosss    nnnaaatttuuurrraaaiiisss    ooouuu   nnnãããooo   eee    uuuttt iii lll iii zzzaaarrr    eeemmm   sss iii tttuuuaaaçççõõõeeesss    ppprrrooobbbllleee mmmaaa   ppprrroooccceeessssssooosss    dddeee    cccooonnntttaaagggeeemmm,,,    rrreeeppprrreeessseeennntttaaaçççãããooo    

dddeee    fff rrreeeqqquuuêêênnnccc iiiaaasss    rrreee lllaaattt iiivvvaaasss ,,,    cccooonnnssstttrrruuu çççãããooo   dddeee    eeessspppaaaçççooosss    aaammm ooossstttrrraaaiiisss ,,,    dddiiisssttt rrr iii bbbuuuiiiçççããã ooo   eee    cccááálll cccuuulll ooo   dddeee    ppprrrooobbbaaabbb iii lll iii dddaaaddd eeesss ...    
Questões 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1998/20 

1998/21 

1998/36 

1999/38 

1999/24 

1999/25 

2000/8 

2000/39 

2000/40 

2001/5 

2001/14 

2001/29 

2002/19 

2002/27 

2002/38 

2003/3 

2003/14 

2003/15 

2004/13 

2004/16 

2004/17 

2005/32 

2005/38 

2005/46 

2006/19 

2006/20 

2006/26 

2007/12 

2007/34 

2007/8 

2008/11 

2008/51 

2008/55 

 

Habilidade 16: 
AAAnnnaaalll iii sssaaarrr ,,,    dddeee    fffooorrrmmmaaa   qqquuuaaalll iii tttaaattt iii vvvaaa    ooouuu   qqquuuaaannnttt iii tttaaattt iiivvvaaa ,,,    sss iii tttuuuaaaççç õõõeeesss---ppprrrooobbbllleeemmmaaa   rrreeefffeeerrreeennnttteeesss    aaa   pppeeerrr tttuuurrrbbbaaaçççõõõeeesss    aaammmbbbiiieeennntttaaaiiisss ,,,    iiidddeeennnttt iii fff iiicccaaannnddd ooo    fffooonnnttteee,,,    

ttt rrraaannnssspppooorrr ttteee    eee    dddeeesssttt iiinnnooo   dddooosss    pppooollluuueee nnnttteeesss ,,,    rrreeecccooonnnhhheeeccceeennndddooo   sssuuuaaasss    ttt rrraaannnsss fffooorrrmmmaaaçççõõõeeesss ;;;    ppprrreeevvveeerrr    eeefffeee iii tttooosss    nnnooosss    eeecccooossssss iii sssttteeemmmaaasss    eee    nnnooo   sss iii sssttteeemmmaaa   ppprrroooddduuuttt iiivvvooo   eee    

ppprrrooopppooorrr    fffooorrrmmmaaasss    dddeee    iiinnnttteeerrrvvveeennnçççãããooo   ppp aaarrr aaa    rrreeeddduuuzzz iii rrr    eee    cccooonnntttrrrooolllaaarrr    ooosss    eeefffeee iii tttooosss    dddaaa   pppooollluuu iiiçççããã ooo   aaammmbbbiiieeennntttaaa lll ...    
Questões 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1998/35 

1998/52 

1998/53 

1999/35 

1999/41 

1999/55 

2000/34 

2000/47 

2000/61 

2001/3 

2001/35 

2002/31 

2002/32 

2002/40 

2003/34 

2003/38 

2003/43 

2004/48 

2004/50 

2005/31 

2005/36 

2005/48 

2006/32 

2006/33 

2006/41 

2007/39 

2007/48 

2007/59 

2008/28 

2008/19 

 

Habilidade 17: 
NNNaaa   ooobbbttteeennn çççãããooo    eee    ppprrroooddd uuuçççãããooo    dddeee    mmm aaattteeerrr iiiaaaiiisss    eee    dddeee    iiinnnsssuuummmooosss    eeennneeerrrgggéééttt iii cccooosss ,,,    iii dddeeennnttt iii fff iii cccaaarrr    eeetttaaapppaaasss ,,,cccaaa lllccc uuulllaaarrr    rrr eeennndddiiimmmeeennntttooosss ,,,    tttaaaxxxaaasss    eee    ííínnn dddiiiccceeesss ,,,    eee    aaannnaaalll iii sssaaarrr    

iiimmmppplll iii cccaaaççç õõõeeesss    sssoooccc iiiaaa iiisss ,,,    eeecccooo nnnôôômmmiii cccaaasss    eee    aaammmbbbiiieeennntttaaaiiisss ...    
Questões 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1998/47 

1998/48 

1998/49 

1999/9 

1999/16 

1999/59 

2000/37 

2000/38 

2000/50 

2001/21 

2001/22 

2001/23 

2002/26 

2002/29 

2002/33 

2003/33 

2003/37 

2003/39 

2004/11 

2004/44 

2004/45 

2005/13 

2005/18 

2005/62 

2006/49 

2006/52 

2006/54 

2007/11 

2007/58 

2007/61 

2008/26 

2008/24 

 

Habilidade 18: 
VVVaaalllooorrr iii zzzaaarrr    aaa    dddiiivvveeerrrsss iiidddaaadddeee    dddooosss    ppp aaattt rrr iiimmmôôônnniiiooosss    eeetttnnnooo cccuuulll ttt uuurrraaaiiisss    eee    aaarrr ttt ííísssttt iiicccooosss ,,,    iii dddeeennnttt iii fff iiiccc aaannndddooo---aaa    eeemmm   sssuuuaaasss    mmmaaannniii fffeeessstttaaaçççõõõeeesss    eee    rrreeeppprrreeessseeennntttaaaçççõõõeeesss    eeemmm   

dddiii fffeeerrreeennnttteeesss    sssoooccc iiieeedddaaadddeeesss ,,,    ééépppooo cccaaasss    eee    lll uuugggaaarrreeesss ...    
Questões 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1998/8 

1998/45 

1998/46 

1999/17 

1999/7 

1999/10 

2000/17 

2000/29 

2000/31 

2000/33 

2001/18 

2001/38 

2001/57 

2002/20 

2002/23 

2002/63 

2003/51 

2003/52 

2003/63 

2004/21 

2004/23 

2004/24 

2004/49 

2005/20 

2005/33 

2005/63 

2006/4 

2006/14 

2006/16 

2007/1 

2007/2 

2007/53 

2008/1 

2008/38 
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Habilidade 19: 
CCCooonnnfff rrrooonnntttaaarrr    iiinnnttteeerrrppprrreeetttaaaçççõõõeeesss    ddd iiivvveeerrr sssaaasss    dddeee    sss iii tttuuuaaa çççõõõeeesss    ooo uuu   fffaaatttooosss    dddeee    nnn aaatttuuurrreeezzzaaa   hhhiiissstttóóórrr iiiccc ooogggeeeooogggrrráááfff iiicccaaa,,,    tttéééccc nnniiicccooo--- ccc iiieeennnttt ííí fff iiicccaaa,,,    aaarrr ttt ííí sssttt iii cccooo---ccc uuulll tttuuurrraaalll    ooouuu   dddooo    

cccooottt iiiddd iiiaaannnooo ,,,    cccooommm pppaaarrraaannndddooo   ddd iii fffeeerrreeennnttteee sss    pppooonnntttooosss    dddeee    vvviii ssstttaaa ,,,    iiidddeeennnttt iii fff iiicccaaa nnnddd ooo   ooosss    ppprrreeessssssuuupppooossstttooosss    dddeee    cccaaadddaaa   iiinnnttteee rrrppprrreeetttaaaçççãããooo   eee    aaannnaaalll iii sssaaannnddd ooo   aaa    vvvaaalll iiidddaaa dddeee    dddooosss    

aaarrrggg uuummmeeennntttooosss    uuuttt iii lll iii zzzaaaddd ooosss ...    
Questões 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1998/40 

1998/55 

1998/56 

1999/22 

1999/23 

1999/31 

2000/4 

2000/24 

2001/30 

2001/54 

2001/62 

2002/24 

2002/50 

2002/58 

2003/48 

2003/50 

2003/54 

2004/19 

2004/51 

2004/54 

2005/3 

2005/7 

2005/10 

2006/11 

2006/13 

2006/18 

2007/10 

2007/20 

2007/46 

2008/41 

2008/42 

2008/62 

 

Habilidade 20: 
CCCooommmpppaaarrraaarrr    ppprrroooccceeessssssooosss    dddeee    fffooorrrmmmaaaçççãããooo   sssoooccc iii oooeeecccooonnn ôôômmmiii cccaaa,,,    rrreee lllaaaccc iiiooonnnaaannn dddooo--- ooosss    cccooommm   ssseeeuuu   cccooo nnnttteeexxxtttooo   hhh iiissstttóóórrr iii cccooo   eee    gggeeeooogggrrráááfff iiicccooo...    

Questões 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1998/16 

1998/58 

1998/61 

1999/49 

1999/53 

1999/60 

2000/21 

2000/35 

2000/52 

2001/4 

2001/52 

2001/61 

2002/21 

2002/28 

2002/53 

2003/2 

2003/49 

2003/55 

2004/5 

2004/52 

2004/53 

2005/5 

2005/25 

2005/53 

2006/21 

2006/22 

2006/29 

2007/17 

2007/21 

2007/49 

2008/58 

2008/39 

2008/59 

 

Habilidade 21: 
DDDaaadddooo   uuummm   ccc ooonnnjjjuuu nnntttooo   dddeee    iiinnnfffooorrrmmm aaaçççõõõeeesss    sssooobbbrrreee    uuummmaaa    rrreeeaaalll iiidddaaa dddeee    hhh iii ssstttóóórrr iiicccooo---gggeeeooogggrrráááfff iiicccaaa,,,    cccooonnnttteeexxxttt uuuaaalll iii zzzaaarrr    eee    ooorrrdddeeennnaaarrr    ooosss    eee vvveeennntttooosss    rrreeeggg iii sssttt rrraaadddooosss ,,,    

cccooommmppprrreeeeeennndddeeennndddooo   aaa    iiimmmpppooorrr tttââânnn ccc iiiaaa    ddd ooosss    fffaaatttooorrreeesss    sssoooccc iiiaaaiiisss ,,,    eeeccc ooonnnôôômmm iiicccooosss ,,,    ppp ooolll ííí ttt iiicccooosss    ooouuu   cccuuu lll tttuuurrraaaiiisss ...    
Questões 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1998/14 

1998/43 

1998/44 

1999/13 

1999/40 

1999/46 

2000/52 

2000/56 

2000/60 

2001/6 

2001/31 

2001/56 

2002/37 

2002/39 

2002/62 

2003/53 

2003/56 

2003/60 

2004/3 

2004/30 

2004/52 

2005/4 

2005/19 

2005/24 

2006/15 

2006/17 

2006/48 

2007/16 

2007/18 

2007/22 

2008/47 

2008/60 

2008/61 
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ENEM 1998 
Os efeitos abomináveis das armas nucleares já foram sentidos 
pelos japoneses há mais de 50 anos (1945). Vários países têm, 
isoladamente, capacidade nuclear para comprometer a vida na 
Terra. Montar o seu sistema de defesa é um direito de todas as 
nações, mas um ato irresponsável ou um descuido pode 
desestruturar, pelo medo ou uso, a vida civilizada em vastas 
regiões. A não-proliferação de armas nucleares é importante. 

No 1º domingo de junho de 98, Índia e Paquistão rejeitaram a 
condenação da ONU, decorrente da explosão de bombas 
atômicas pelos dois países, a título de teste nuclear e 
comemoradas com festa, especialmente no Paquistão. O governo 
paquistanês (país que possui maioria da população muçulmana) 
considerou que a condenação não levou em conta o motivo da 
disputa: o território de CAXEMIRA, pelo qual já travaram 3 
guerras desde sua independência (em 1947, do Império Britânico, 
que tinha o Subcontinente Indiano como colônia). Dois terços da 
região, de maioria muçulmana, pertencem à Índia e 1/3 ao 
Paquistão.  

111444   (((EEENNNEEEMMM   –––    111999999888)))    
Sobre o tempo e os argumentos podemos dizer que: 

aaa)))    a bomba atômica não existia no mundo antes de o Paquistão 
existir como país.  

bbb)))    a força não tem sido usada para tentar resolver os problemas 
entre Paquistão e Índia.  

ccc)))    Caxemira tornou-se um país independente em 1947.  

ddd)))    os governos da Índia e Paquistão encontram-se numa perigosa 
escalada de solução de problemas pela força.  

eee)))    diferentemente do século anterior, no início do século XX, o 
Império Britânico não tinha mais expressão mundial. 

Um estudo sobre o problema do desemprego na Grande São 
Paulo, no período 1985-1996, realizado pelo SEADE-DIEESE, 
apresentou o seguinte gráfico sobre taxa de desemprego. 

Médias Anuais da Taxa de Desemprego Total
Grande São Paulo

1985 - 1996

Fonte: SEP, Convênio SEADE-DIEESE.

85           86           87           88           89            90           91           92           93           94           95           96

16,0%

14,0%

12,0%

10,0%

  8,0%

  6,0%

 

111555   (((EEENNNEEEMMM   –––    111999999888)))    
Pela análise do gráfico, é correto afirmar que, no período 
considerado, 

aaa)))    a maior taxa de desemprego foi de 14%.  

bbb)))    a taxa de desemprego no ano de 1995 foi a menor do período.  

ccc)))    a partir de 1992, a taxa de desemprego foi decrescente.  

ddd)))    no período 1985-1996, a taxa de desemprego esteve entre 8% 
e 16%.  

eee)))    a taxa de desemprego foi crescente no período compreendido 
entre 1988 e 1991.  

As diferentes formas em que as sociedades se organizam 
socioeconomicamente visam a atender suas necessidades para a 
época. O liberalismo, atualmente, assume papel crescente, com 
os Estados diminuindo sua atuação em várias áreas, inclusive 
vendendo empresas estatais. Da idéia de interferência estatal na 
             “             -     ”                              
e emprego garantido por lei, e, às vezes, à custa de subsídios (na 

Europa defendido pela Social-Democracia), caminha-se para um 
Estado enxuto e ágil, onde a manutenção do progresso 
econômico e uma maior liberdade na conquista do mercado são 
as formas de assegurar ao cidadão o acesso ao bem-estar. Nem 
sempre a população concorda. 

Neste contexto, as eleições gerais na Alemanha, em 1998, 
poderão levar Helmuth Kohl, com longa e frutuosa carreira à 
frente daquele país, a entregar o posto ao social-democrata 
Gerhard Schroeder. 
O desemprego na Alemanha atinge seu ponto máximo. A moeda 
única européia será o fim do Marco Alemão. A imagem de 
Helmuth Kohl começa a desvanecer-se. Conseguirá vencer este 
ano? Seja como for, ele luta. Mas recebeu um novo e tremendo 
golpe: o Partido Liberal (FDP) deixou Kohl. O secretário Geral do 
FDP, Guido Westerwelle declarou: Começou o fim da era Kohl!  

111666   (((EEENNNEEEMMM   –––    111999999888)))    
A Alemanha ajuda a concretizar o bloco econômico da União 
Européia. A participação neste bloco implica a adoção de um 
sistema socioeconômico que: 

aaa)))    dificulta a livre iniciativa econômica, inclusive das grandes 
empresas na Alemanha.  

bbb)))    ofereça mercado europeu mais restrito aos produtos e serviços 
alemães.  

ccc)))    diminua as oportunidades de iniciativa econômica para os 
alemães em outros países e vice-versa.  

ddd)))    garanta o emprego, na Alemanha, pelo afastamento da 
concorrência de outros países da própria União Européia.  

eee)))    por meio da união de esforços com os o países da União 
Européia, permita à economia alemã concorrer em melhores 
condições com países de fora da União Européia. 

 Depois de estudar as migrações, no Brasil, você lê o seguinte 
texto: 

O Brasil, por suas características de crescimento econômico, e 
apesar da crise e do retrocesso das últimas décadas, é classificado 
como um país moderno. Tal conceito pode ser, na verdade, 
questionado se levarmos em conta os indicadores sociais: o 
grande número de desempregados, o índice de analfabetismo, o 
déficit de moradia, o sucateamento da saúde, enfim, a avalanche 
de brasileiros envolvidos e tragados num processo de repetidas 
migrações(...) 

(adap.Valin,1996, pág.50 Migrações: da perda de terra à exclusão social.SP. Atuali, 1996). 

444333   (((EEENNNEEEMMM   –––    111999999888)))    
Analisando os indicadores citados no texto, você pode afirmar 
que: 

aaa)))    o grande número de desempregados no Brasil está 
exclusivamente ligado ao grande aumento da população.  

bbb)))               “               ”                    grande 
concorrência existente entre a mão-de-obra qualificada.  

ccc)))    o déficit da moradia está intimamente ligado à falta de espaços 
nas cidades grandes.  

ddd)))    os trabalhadores brasileiros não qualificados engrossam as 
             “         ”   

eee)))    por conta do crescimento econômico do país, os trabalhadores 
pertencem à categoria de mão-de-obra qualificada.  

444444   (((EEENNNEEEMMM   –––    111999999888)))    
Um dos fenômenos mais discutidos e polêmicos da atualidade é a 
“            ”                                    

aaa)))    na mão-de-obra desqualificada, desacelerando o fluxo 
migratório.  

bbb)))    nos países subdesenvolvidos, aumentando o crescimento 
populacional.  

ccc)))    no desenvolvimento econômico dos países industrializados 
desenvolvidos.  

ddd)))    nos países subdesenvolvidos, provocando o fenômeno da 
“               ”   
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eee)))    na mão-de-obra qualificada, proporcionando o crescimento de 
ofertas de emprego e fazendo os salários caírem 
vertiginosamente.  

Você está fazendo uma pesquisa sobre a globalização e lê a 
seguinte passagem, em um livro: 

 

A SOCIEDADE GLOBAL 

 
 As pessoas se alimentam, se vestem, moram, se comunicam, 
se divertem, por meio de bens e serviços mundiais, utilizando 
mercadorias produzidas pelo capitalismo mundial, globalizado. 
 Suponhamos que você vá com seus amigos comer Big Mac e 
tomar Coca-                 ’             , assiste a um filme 
de Steven Spielberg e volta para casa num ônibus de marca 
Mercedes. 
 Ao chegar em casa, liga seu aparelho de TV Philips para ver o 
videoclip de Michael Jackson e, em seguida, deve ouvir um CD do 
grupo Simply Red, gravado pela BMG Ariola Discos em seu 
equipamento AIWA. 
 Veja quantas empresas transnacionais estiveram presentes 
nesse seu curto programa de algumas horas. 

Adap. Praxedes et alli, 1997. O MERCOSUL. SP, Ed. Ática, 1997. 

444555   (((EEENNNEEEMMM   –––    111999999888)))    
Com base no texto e em seus conhecimentos de Geografia e 
História, marque a resposta correta. 

aaa)))    O capitalismo globalizado está eliminando as particularidades 
culturais dos povos da terra.  

bbb)))    A cultura, transmitida por empresas transnacionais, tornou-se 
um fenômeno criador das novas nações.  

ccc)))    A globalização do capitalismo neutralizou o surgimento de 
movimentos nacionalistas de forte cunho cultural e divisionista.  

ddd)))    O capitalismo globalizado atinge apenas a Europa e a América 
do Norte.  

eee)))    Empresas transnacionais pertencem a países de uma mesma 
cultura.  

444666   (((EEENNNEEEMMM   –––    111999999888)))    
A leitura do texto ajuda você a compreender que: 

III ...    a globalização é um processo ideal para garantir o acesso a 
bens e serviços para toda a população. 

III III ...    a globalização é um fenômeno econômico e, ao mesmo 
tempo, cultural. 

III III III ...    a globalização favorece a manutenção da diversidade de 
costumes. 

IIIVVV...    filmes, programas de TV e música são mercadorias como 
quaisquer outras. 

VVV...    as sedes das empresas transnacionais mencionadas são os 
EUA, Europa Ocidental e Japão. 

Destas afirmativas estão corretas: 

aaa)))    I, II e IV, apenas.  

bbb)))    II,IV e V, apenas.  

ccc)))    II, III e IV, apenas.  

ddd)))    I, III e IV, apenas.  

eee)))    III, IV e V, apenas. 

555333   (((EEENNNEEEMMM   –––    111999999888)))    
Com relação aos efeitos sobre o ecossistema, pode-se afirmar 
que: 

III ...    as chuvas ácidas poderiam causar a diminuição do pH da 
água de um lago, o que acarretaria a morte de algumas 
espécies, rompendo a cadeia alimentar. 

III III ...    as chuvas ácidas poderiam provocar acidificação do solo, o 
que prejudicaria o crescimento de certos vegetais. 

III III III ...    as chuvas ácidas causam danos se apresentarem valor de pH 
maior que o da água destilada. 

Dessas afirmativas está(ão) correta(s): 

aaa)))    I, apenas.  

bbb)))    III, apenas.  

ccc)))    I e II, apenas.  

ddd)))    II e III, apenas.  

eee)))    I e III, apenas.  

As figuras abaixo representam a variação anual de temperatura e 
a quantidade de chuvas mensais em dado lugar, sendo chamados 
de climogramas. Neste tipo de gráfico, as temperaturas são 
representadas pelas linhas, e as chuvas pelas colunas. 

Cº
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12

Cº
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12

mm
400
375
350
325
300
275
250
225
200
175
150
125
100

75
50
25
0

mm
400
375
350
325
300
275
250
225
200
175
150
125
100

75
50
25
0 J  F M   A M  J   J   A  S  O  N  DJ  F M   A M  J   J   A  S  O  N  D

1 2

 

555444   (((EEENNNEEEMMM   –––    111999999888)))    
Leia e analise. 
A distribuição das chuvas no decorrer do ano, conforme mostrado 
nos gráficos, é um parâmetro importante na caracterização de um 
clima. 
A esse respeito podemos dizer que a afirmativa:  

aaa)))    está errada, pois o que importa é o total pluviométrico anual.  

bbb)))    está certa, pois, juntamente com o total pluviométrico anual, 
são importantes variáveis na definição das condições de 
umidade.  

ccc)))    está errada, pois a distribuição das chuvas não tem nenhuma 
relação com a temperatura.  

ddd)))    está certa, pois é o que vai definir as estações climáticas.  

eee)))    está certa, pois este é o parâmetro que define o clima de uma 
dada área.  

Em uma disputa por terras, em Mato Grosso do Sul, dois 
depoimentos são colhidos: o do proprietário de uma fazenda e o 
de um integrante do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem 
Terras: 

DDDeeepppoooiiimmmeeennntttooo   111    
“A minha propriedade foi conseguida com muito 

sacrifício pelos meus antepassados. Não admito invasão. 
Essa gente não sabe de nada. Estão sendo manipulados 
pelos comunistas. Minha resposta será à bala. Esse povo 
tem que saber que a Constituição do Brasil garante a 
propriedade privada. Além disso, se esse governo quiser as 
minhas terras para a Reforma Agrária terá que pagar, em 
dinheiro, o valor que eu quero.” 

proprietário de uma fazenda no Mato Grosso do Sul. 

DDDeeepppoooiiimmmeeennntttooo   222    
“Sempre lutei muito. Minha família veio para a cidade 

porque fui despedido quando as máquinas chegaram lá na 
Usina. Seu moço, acontece que eu sou um homem da 
terra. Olho pro céu, sei quando é tempo de plantar e de 
colher. Na cidade não fico mais. Eu quero um pedaço de 
terra, custe o que custar. Hoje eu sei que não estou 
sozinho. Aprendi que a terra tem um valor social. Ela é feita 
para produzir alimento. O que o homem come vem da 
terra. O que é duro é ver que aqueles que possuem muita 
terra e não dependem dela para sobreviver, pouco se 
preocupam em produzir nela.” 

integrante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), de Corumbá – MS. 

555555   (((EEENNNEEEMMM   –––    111999999888)))    
A partir da leitura do depoimento 1, os argumentos utilizados 
para defender a posição do proprietário de terras são: 

III ...    A Constituição do país garante o direito à propriedade 
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privada, portanto, invadir terras é crime. 

III III ...    O MST é um movimento político controlado por partidos 
políticos. 

III III III ...    As terras são o fruto do árduo trabalho das famílias que as 
possuem. 

IIIVVV...    Este é um problema político e depende unicamente da 
decisão da justiça. 

Estão corretas as proposições: 

aaa)))    I, apenas.  

bbb)))    I e IV, apenas.  

ccc)))    II e IV, apenas.  

ddd)))    I , II e III, apenas.  

eee)))    I, III e IV, apenas.  

555666   (((EEENNNEEEMMM   –––    111999999888)))    
A partir da leitura do depoimento 2, quais os argumentos 
utilizados para defender a posição de um trabalhador rural sem 
terra? 

III ...    A distribuição mais justa da terra no país está sendo 
resolvida, apesar de que muitos ainda não têm acesso a ela. 

III III ...    A terra é para quem trabalha nela e não para quem a 
acumula como bem material.  

III III III ...    É necessário que se suprima o valor social da terra. 

IIIVVV...    A mecanização do campo acarreta a dispensa de mão-de-
obra rural. 

Estão corretas as proposições: 

aaa)))    I, apenas.  

bbb)))    II, apenas.  

ccc)))    II e IV, apenas.  

ddd)))    I, II e III, apenas.  

eee)))    III, I, IV, apenas.  

  
A América Latina dos últimos anos insere-se num processo de 
democratização, oferecendo algumas oportunidades de 
crescimento econômico-social num contexto de liberdade e 
dependência econômica internacional. Cuba continua 
caracterizada por uma organização própria com restrições à 
liberdade econômica e política, crescimento em alguns aspectos 
sociais e um embargo econômico americano datado de 1962. Em 
1998, o Papa João Paulo II visitou Cuba e depois disse ao cardeal 
Jaime Ortega, arcebispo de Havana, e a 13 bispos em visita ao 
Vaticano que apreciou as mudanças realizadas em Cuba após sua 
visita à ilha e espera que sejam criados novos espaços legais e 
sociais, para que a sociedade civil de Cuba possa crescer em 
autonomia e participação. A resposta internacional ao 
intercâmbio com Cuba foi boa, mas as autoridades locais 
mostraram pouco entusiasmo, não estando dispostas a 
abandonar o sistema socialista monopartidário. 

666111   (((EEENNNEEEMMM   –––    111999999888)))    
A maioria dos países latino-americanos tem se envolvido, nos 
últimos anos, em processos de formação socioeconômicos 
caracterizados por: 

aaa)))    um processo de democratização à semelhança de Cuba.  

bbb)))    restrições legais generalizadas à ação da Igreja no continente.  

ccc)))    um processo de desenvolvimento econômico com restrições 
generalizadas à liberdade política.  

ddd)))    excelentes níveis de crescimento econômico.  

eee)))    democratização e oferecimento de algumas oportunidades de 
crescimento econômico.  

A tabela a seguir registra a pressão atmosférica em diferentes 
altitudes, e o gráfico relaciona a pressão de vapor da água em 
função da temperatura 

Altitude (km) Pressão atmosférica (mm Hg) 

0 760 

1 600 

2 480 

4 300 

6 170 

8 120 

10 100 

   
666222   (((EEENNNEEEMMM   –––    111999999888)))    
Um líquido, num frasco aberto, entra em ebulição a partir do 
momento em que a sua pressão de vapor se iguala à pressão 
atmosférica. Assinale a opção correta, considerando a tabela, o 
gráfico e os dados apresentados, sobre as seguintes cidades:  

Natal (RN) nível do mar. 

Campos do Jordão (SP) altitude 1628m. 

Pico da Neblina (RR) altitude 3014 m. 

A temperatura de ebulição será: 

aaa)))    maior em Campos do Jordão.  

bbb)))    menor em Natal.  

ccc)))    menor no Pico da Neblina.  

ddd)))    igual em Campos do Jordão e Natal.  

eee)))    não dependerá da altitude.  

ENEM 1999 

 Se compararmos a idade do planeta Terra, avaliada em 
quatro e meio bilhões de anos (4,5 X 10

9
 anos), com a de uma 

pessoa de 45 anos, então, quando começaram a florescer os 
primeiros vegetais, a Terra já teria 42 anos. Ela só conviveu com o 
homem moderno nas últimas quatro horas e, há cerca de uma 
hora, viu-o começar a plantar e a colher. Há menos de um minuto 
percebeu o ruído de máquinas e de indústrias e, como denuncia 
uma ONG de defesa do meio ambiente, foi nesses últimos 
sessenta segundos que se produziu todo o lixo do planeta! 

000333   (((EEENNNEEEMMM   –––    111999999999)))    
O texto acima, ao estabelecer um paralelo entre a idade da Terra 
e a de uma pessoa, pretende mostrar que 

aaa)))    a agricultura surgiu logo em seguida aos vegetais, perturbando 
desde então seu desenvolvimento.  

bbb)))    o ser humano só se tornou moderno ao dominar a agricultura e 
a indústria, em suma, ao poluir.  

ccc)))    desde o surgimento da Terra, são devidas ao ser humano todas 
as transformações e perturbações.  

ddd)))    o surgimento do ser humano e da poluição é cerca de dez 
vezes mais recente que o do nosso planeta.  

eee)))    a industrialização tem sido um processo vertiginoso, sem 
precedentes em termos de dano ambiental.  

Em material para análise de determinado marketing político, lê-
se a seguinte conclusão: 

A explosão demográfica que ocorreu a partir dos anos 
50, especialmente no Terceiro Mundo, suscitou teorias ou 
políticas demográficas divergentes. Uma primeira teoria, 



 

         11 

dos neomalthusianos, defende que o crescimento 
demográfico dificulta o desenvolvimento econômico, já 
que provoca uma diminuição na renda nacional per capita 
e desvia os investimentos do Estado para setores menos 
produtivos. Diante disso, o país deveria desenvolver uma 
rígida política de controle de natalidade. Uma segunda, a 
teoria reformista, argumenta que o problema não está na 
renda per capita e sim na distribuição irregular da renda, 
que não permite o acesso à educação e saúde. Diante disso 
o país deve promover a igualdade econômica e a justiça 
social. 

   

222222   (((EEENNNEEEMMM   –––    111999999999)))    
Qual dos slogans abaixo poderia ser utilizado para defender o 
ponto de vista neomalthusiano? 

aaa)))    “                      – nosso passaporte para o 
                ”  

bbb)))    “                                                     ”  

ccc)))    “                               !”  

ddd)))    “                                                     ”  

eee)))    “J                                           ”  

222333   (((EEENNNEEEMMM   –––    111999999999)))    
Qual dos slogans abaixo poderia ser utilizado para defender o 
ponto de vista dos reformistas? 

aaa)))    “                                                  ”  

bbb)))    “                                                       
     !”  

ccc)))    “                               !”  

ddd)))    “                                            !”  

eee)))    “                                !”  

José e Antônio viajarão em seus carros com as respectivas 
famílias para a cidade de Serra Branca. Com a intenção de seguir 
viagem juntos, combinam um encontro no marco inicial da 
rodovia, onde chegarão, de modo independente, entre meio-dia 
e 1 hora da tarde. Entretanto, como não querem ficar muito 
tempo esperando um pelo outro, combinam que o primeiro que 
chegar ao marco inicial esperará pelo outro, no máximo, meia 
hora; após esse tempo, seguirá viagem sozinho. 

Chamando de x o horário de chegada de José e de y o horário de 
chegada de 
Antônio, e 
representando os 
pares (x;y) em um 
sistema de eixos 
cartesianos, a 
região OPQR ao 
lado indicada 
corresponde ao 
conjunto de todas 
as possibilidades 
para o par (x;y): 

222444   (((EEENNNEEEMMM   –––    111999999999)))    
Na região indicada, o conjunto de pontos que representa o 
       “J                          rco inicial exatamente no 
             ”             

aaa)))    à diagonal OQ.  

bbb)))    à diagonal PR.  

ccc)))    ao lado PQ.  

ddd)))    ao lado QR.  

eee)))    ao lado OR. 

222555   (((EEENNNEEEMMM   –––    111999999999)))    
Segundo o combinado, para que José e Antônio viajem juntos, é 

necessário que y – x  1/2 ou que x – y ≤ 1 2  

 
De acordo com o gráfico e nas condições combinadas, as chances 
de José e Antônio viajarem juntos são de: 

aaa)))     0%  

bbb)))     25%  

ccc)))     50%  

ddd)))     75%  

eee)))    100%  

Macapá

Porto Alegre

Florianópolis

Curitiba

São Paulo
Trópico de Capricórnio

Equador

Rio de Janeiro

Belo Horizonte

Vitória

Goiânia

Brasília
Salvador

Cuiabá

São LuísBelém

Fortaleza

Boa Vista

Teresina

Natal

Recife

Aracaju

Porto Velho

Manaus

 
No primeiro dia do inverno no Hemisfério Sul, uma atividade de 
observação de sombras é realizada por alunos de Macapá, Porto 
Alegre e Recife. Para isso, utiliza-se uma vareta de 30 cm fincada 
no chão na posição vertical. Para marcar o tamanho e a posição 
da sombra, o chão é forrado com uma folha de cartolina, como 
mostra a figura: 

 
Nas figuras abaixo, estão representadas as sombras projetadas 
pelas varetas nas três cidades, no mesmo instante, ao meio-dia. A 
linha pontilhada indica a direção Norte-Sul. 

NORTE

SUL

NORTE

SUL

NORTE

SUL

MacapáPorto Alegre
Recife
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222666   (((EEENNNEEEMMM   –––    111999999999)))    
Levando-se em conta a localização destas três cidades no mapa, 
podemos afirmar que os comprimentos das sombras serão tanto 
maiores quanto maior for o afastamento da cidade em relação ao 

aaa)))    litoral.  

bbb)))    Equador.  

ccc)))    nível do mar.  

ddd)))    Trópico de Capricórnio.  

eee)))    Meridiano de Greenwich.  

222777   (((EEENNNEEEMMM   –––    111999999999)))    
Pelos resultados da experiência, num mesmo instante, em Recife 
a sombra se projeta à direita e nas outras duas cidades à 
esquerda da linha pontilhada na cartolina. É razoável, então, 
afirmar que existe uma localidade em que a sombra deverá estar 
bem mais próxima da linha pontilhada, em vias de passar de um 
lado para o outro. Em que localidade, dentre as listadas abaixo, 
seria mais provável que isso ocorresse? 

aaa)))    Natal.  

bbb)))    Manaus.  

ccc)))    Cuiabá.  

ddd)))    Brasília.  

eee)))    Boa Vista.  
  

333444   (((EEENNNEEEMMM   –––    111999999999)))    
A construção de grandes projetos hidroelétricos também deve 
ser analisada do ponto de vista do regime das águas e de seu 
ciclo na região. Em relação ao ciclo da água, pode-se argumentar 
que a construção de grandes represas 

aaa)))    não causa impactos na região, uma vez que a quantidade total 
de água da Terra permanece constante.  

bbb)))    não causa impactos na região, uma vez que a água que 
alimenta a represa prossegue depois rio abaixo com a mesma 
vazão e velocidade.  

ccc)))   aumenta a velocidade dos rios, acelerando o ciclo da água na região.  

ddd)))    aumenta a evaporação na região da represa, acompanhada 
também por um aumento local da umidade relativa do ar.  

eee)))    diminui a quantidade de água disponível para a realização do 
ciclo da água.  

   

333666   (((EEENNNEEEMMM   –––    111999999999)))    
De acordo com este diagrama, uma das modalidades de 
produção de energia elétrica envolve combustíveis fósseis. A 
modalidade de produção, o combustível e a escala de tempo 
típica associada à formação desse combustível são, 
respectivamente, 

aaa)))    hidroelétricas - chuvas - um dia  

bbb)))    hidroelétricas - aquecimento do solo - um mês  

ccc)))    termoelétricas - petróleo - 200 anos  

ddd)))    termoelétricas - aquecimento do solo - 1 milhão de anos  

eee)))    termoelétricas - petróleo - 500 milhões de anos  

333777   (((EEENNNEEEMMM   –––    111999999999)))    
No diagrama estão representadas as duas modalidades mais 
comuns de usinas elétricas, as hidroelétricas e as termoelétricas. 
No Brasil, a construção de usinas hidroelétricas deve ser 
incentivada porque essas 

III ...    utilizam fontes renováveis, o que não ocorre com as 
termoelétricas que utilizam fontes que necessitam de bilhões 
de anos para serem reabastecidas. 

III III ...    apresentam impacto ambiental nulo, pelo represamento das 
águas no curso normal dos rios. 

III III III ...    aumentam o índice pluviométrico da região de seca do 
Nordeste, pelo represamento de águas. 

Das três afirmações acima, somente 

aaa)))    I está correta.  

bbb)))    II está correta.  

ccc)))    III está correta.  

ddd)))    I e II estão corretas.  

eee)))    II e III estão corretas.  

444000   (((EEENNNEEEMMM   –––    111999999999)))    
Uma pesquisadora francesa produziu o seguinte texto para 
caracterizar nosso país: 

O Brasil, quinto país do mundo em extensão territorial, 
é o mais vasto do hemisfério Sul. Ele faz parte 
essencialmente do mundo tropical, à exceção de seus 
estados mais meridionais, ao sul de São Paulo. O Brasil 
dispõe de vastos territórios subpovoados, como o da 
Amazônia, conhece também um crescimento urbano 
extremamente rápido, índices de pobreza que não 
diminuem e uma das sociedades mais desiguais do mundo. 
Q              “                   ”                     
moderno do Terceiro Mundo, com todas as contradições 
que isso tem por conseqüência. 
([Adaptado de] DROULERS, Martine. Dictionnaire geopolitique des états. Organizado por Yves 

Lacoste. Paris: Éditions Flamarion, 1995) 

                                “                   ”     

aaa)))    fazer parte do mundo tropical, mas ter um crescimento urbano 
semelhante ao dos países temperados.  

bbb)))    não conseguir evitar seu rápido crescimento urbano, por ser 
um país com grande extensão de fronteiras terrestres e de 
costa.  

ccc)))    possuir grandes diferenças sociais e regionais e ser considerado 
um país moderno do Terceiro Mundo.  

ddd)))    possuir vastos territórios subpovoados, apesar de não ter 
recursos econômicos e tecnológicos para explorá-los.  

eee)))    ter elevados índices de pobreza, por ser um país com grande 
extensão territorial e predomínio de atividades rurais.  

444111   (((EEENNNEEEMMM   –––    111999999999)))    
Muitas usinas hidroelétricas estão situadas em barragens. As 
características de algumas das grandes represas e usinas 
brasileiras estão apresentadas no quadro abaixo. 

Usina 
Área alagada 

(Km
2
) 

Potência 
(MW) 

Sistema 
Hidrográfico 

Tucuruí 2430 4240 Rio Tocantins 

Sobradinho 4214 1050 
Rio São 

Francisco 

Itaipu 1350 12600 Rio Paraná 

Ilha Solteira 1077 3300 Rio Paraná 

Furnas 1450 1312 Rio Grande 

A razão entre a área da região alagada por uma represa e a 
potência produzida pela usina nela instalada é uma das formas de 
estimar a relação entre o dano e o benefício trazidos por um 
projeto hidroelétrico. A partir dos dados apresentados no 
quadro, o projeto que mais onerou o ambiente em termos de 
área alagada por potência foi 

aaa)))    Tucuruí.  

bbb)))    Furnas.  

ccc)))    Itaipu.  

ddd)))    Ilha Solteira.  

eee)))    Sobradinho.  

444444   (((EEENNNEEEMMM   –––    111999999999)))    
Um agricultor adquiriu alguns alqueires de terra para cultivar e 
residir no local. O desenho abaixo representa parte de suas 
terras. 
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Pensando em construir sua moradia no lado I do rio e plantar no 
lado II, o agricultor consultou seus vizinhos e escutou as frases 
abaixo. Assinale a frase do vizinho que deu a sugestão mais 
correta. 

aaa)))    “                                                         
      ”  

bbb)))    “                                                           ”   

ccc)))    “                                                          ”   

ddd)))    “V                plantação, quando as chuvas provocarem 
         ”   

eee)))    “                          ”   

555444   (((EEENNNEEEMMM   –––    111999999999)))    
Apesar da riqueza das florestas tropicais, elas estão 

geralmente baseadas em solos inférteis e improdutivos. 
Grande parte dos nutrientes é armazenada nas folhas que 
caem sobre o solo, não no solo propriamente dito. Quando 
esse ambiente é intensamente modificado pelo ser 
humano, a vegetação desaparece, o ciclo dos nutrientes é 
alterado e a terra se torna rapidamente infértil. 

(CORSON, Walter H. Manual Global de Ecologia,1993) 

No texto acima, pode parecer uma contradição a existência de 
florestas tropicais exuberantes sobre solos pobres. No entanto, 
este fato é explicado pela 

aaa)))    profundidade do solo, pois, embora pobre, sua espessura 
garante a disponibilidade de nutrientes para a sustentação dos 
vegetais da região.  

bbb)))    boa iluminação das regiões tropicais, uma vez que a duração 
regular do dia e da noite garante os ciclos dos nutrientes nas 
folhas dos vegetais da região.  

ccc)))    existência de grande diversidade animal, com número 
expressivo de populações que, com seus dejetos, fertilizam o 
solo.  

ddd)))    capacidade de produção abundante de oxigênio pelas plantas 
                                         “       ”            

eee)))    rápida reciclagem dos nutrientes, potencializada pelo calor e 
umidade das florestas tropicais, o que favorece a vida dos 
decompositores.  

555888   (((EEENNNEEEMMM   –––    111999999999)))    
Segundo o poeta Carlos Drummond de Andrade, a "água é um 
projeto de viver". Nada mais correto, se levarmos em conta que 
toda água com que convivemos carrega, além do puro e simples 
H2O, muitas outras substâncias nela dissolvidas ou em suspensão. 
Assim, o ciclo da água, além da própria água, também promove o 
transporte e a redistribuição de um grande conjunto de 
substâncias relacionadas à dinâmica da vida. 
No ciclo da água, a evaporação é um processo muito especial, já 
que apenas moléculas de H2O passam para o estado gasoso. 
Desse ponto de vista, uma das conseqüências da evaporação 
pode ser 

aaa)))    a formação da chuva ácida, em regiões poluídas, a partir de 
quantidades muito pequenas de substâncias ácidas evaporadas 
juntamente com a água.  

bbb)))    a perda de sais minerais, no solo, que são evaporados 
juntamente com a água.  

ccc)))    o aumento, nos campos irrigados, da concentração de sais 
minerais na água presente no solo.  

ddd)))    a perda, nas plantas, de substâncias indispensáveis à 
manutenção da vida vegetal, por meio da respiração.  

eee)))    a diminuição, nos oceanos, da salinidade das camadas de água 
mais próximas da superfície.  

666222   (((EEENNNEEEMMM   –––    111999999999)))    
Casos de leptospirose crescem na região 

M.P.S. tem 12 anos e está desde janeiro em tratamento 
de leptospirose. Ela perdeu a tranqüilidade e encontrou 
                                             “             
                    ”                               
maiores problemas do bairro: a falta de saneamento básico 
e o acúmulo de lixo... 

(O Estado de S. Paulo, 31/07/1997) 

Oito suspeitos de leptospirose 

A cidade ficou sob as águas na madrugada de anteontem e, 
além de 120 desabrigados, as inundações estão fazendo outro 
tipo de vítimas: já há oito suspeitas de casos de leptospirose (...) 
transmitida pela urina de ratos contaminados. 

(Folha de S. Paulo, 12/02/1999) 

As notícias dos jornais sobre casos de leptospirose estão 
associadas aos fatos: 

III ...    Quando ocorre uma enchente, as águas espalham, além do 
lixo acumulado, todos os dejetos dos animais que ali vivem. 

III III ...    O acúmulo de lixo cria ambiente propício para a proliferação 
dos ratos. 

III III III ...    O lixo acumulado nos terrenos baldios e nas margens de rios 
entope os bueiros e compromete o escoamento das águas 
em dias de chuva. 

IIIVVV...    As pessoas que vivem na região assolada pela enchente, 
entrando em contato com a água contaminada, têm grande 
chance de contrair a leptospirose. 

A seqüência de fatos que relaciona corretamente a leptospirose, 
o lixo, as enchentes e os roedores é: 

aaa)))    I, II, III e IV  

bbb)))    I, III, IV e II  

ccc)))    IV, III, II e I  

ddd)))    II, IV, I e III  

eee)))    II, III, I e IV  

000555   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000000)))    
Em certa cidade, algumas de suas principais vias têm a 
           “      ”    “          ”               -se ao nome 
da via uma referência ao ponto cardeal correspondente. 
As ruas 1 e 2 estão indicadas no esquema abaixo, em que não 
estão explicitados os pontos cardeais.  

 
Os nomes corretos das vias 1 e 2 podem, respectivamente, ser:  

aaa)))    perimetral sul, radial leste. 

bbb)))    perimetral sul, radial oeste. 

ccc)))    perimetral norte, radial oeste. 

ddd)))    radial sul, perimetral norte. 

eee)))    radial sul, perimetral oeste. 
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111777   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000000)))    
Os quatro calendários apresentados abaixo mostram a variedade 
na contagem do tempo em diversas sociedades.  

 
Fonte: Adaptado de Época, no 55, 7 de junho de 1999  

Com base nas informações apresentadas, pode-se afirmar que:  

aaa)))    o final do milênio, 1999/2000, é um fator comum às diferentes 
culturas e tradições. 

bbb)))    embora o calendário cristão seja hoje adotado em âmbito 
internacional, cada cultura registra seus eventos marcantes em 
calendário próprio. 

ccc)))    o calendário cristão foi adotado universalmente porque, sendo 
solar, é mais preciso que os demais. 

ddd)))    a religião não foi determinante na definição dos calendários.  

eee)))    o calendário cristão tornou-se dominante por sua antiguidade. 

111999   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000000)))    
A figura abaixo mostra um eclipse solar no instante em que é 
fotografado em cinco diferentes pontos do planeta.  

 
Três dessas fotografias estão reproduzidas abaixo.  

 
As fotos poderiam corresponder, respectivamente, aos pontos:  

aaa)))    III, V e II. 

bbb)))    II, III e V. 

ccc)))    II, IV e III. 

ddd)))    I, II e III. 

eee)))    I, II e V. 
 

222222   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000000)))    
O gráfico abaixo representa o fluxo (quantidade de água em 
movimento) de um rio, em três regiões distintas, após certo 
tempo de chuva. 

 
Comparando-se, nas três regiões, a interceptação da água da 
chuva pela cobertura vegetal, é correto afirmar que tal 
interceptação:  

aaa)))    é maior no ambiente natural preservado. 

bbb)))    independe da densidade e do tipo de vegetação. 

ccc)))    é menor nas regiões de florestas. 

ddd)))    aumenta quando aumenta o grau de intervenção humana. 

eee)))    diminui à medida que aumenta a densidade da vegetação. 
 

222444   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000000)))    
“Casa que não entra sol, entra médico ” Esse antigo ditado 
reforça a importância de, ao construirmos casas, darmos 
orientações adequadas aos dormitórios, de forma a garantir o 
máximo conforto térmico e salubridade. Assim, confrontando 
casas construídas em Lisboa (ao norte do Trópico de Câncer) e 
em Curitiba (ao sul do Trópico de Capricórnio), para garantir a 
garantir a necessária luz do sol necessária luz do sol, as janelas 
dos quartos não não devem estar voltadas, respectivamente, 
para os pontos cardeais:  

aaa)))    norte/sul. 

bbb)))    sul/norte. 

ccc)))    leste/oeste. 

ddd)))    oeste/leste. 

eee)))    oeste/oeste. 

222888   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000000)))    
Os fluxos migratórios humanos, representados nos mapas abaixo, 
mais do que um deslocamento espacial podem significar uma 
mudança de condição social.  

 
Fonte: Adaptado de SANTOS, Regina Bega. Migrações no Brasil. São Paulo: Scipione, 1994.  

Analisando-se os mapas, pode-se afirmar que essa mudança 
ocorreu com:  

aaa)))    trabalhadores rurais nordestinos, que migraram para São Paulo 
nas décadas de 50 e de 60, transformando-se em operários do 
setor industrial. 

bbb)))    agricultores sulistas, que migraram para o centro-oeste na 
década de 60, transformando-se em empresários da 
mineração. 

ccc)))    trabalhadores rurais nordestinos, que migraram para a 
Amazônia na década de 60, transformando-se em grandes 
proprietários de terras. 

ddd)))    moradores das periferias das grandes cidades, que migraram 
para o interior do país na década de 70 atraídos pelas 
oportunidades de emprego nas reservas extrativistas. 

eee)))    pequenos proprietários rurais nordestinos que, na década de 
70, migraram para São Paulo para trabalhar como bóias-frias 
na colheita de café. 

O texto abaixo, de John Locke (1632-1704), revela algumas 
características de uma determinada corrente de pensamento.  

“         m no estado de natureza é tão livre, 
conforme dissemos, se é senhor absoluto da sua própria 
pessoa e posses, igual ao maior e a ninguém sujeito, por que 
abrirá ele mão dessa liberdade, por que abandonará o seu 
império e sujeitar-se-á ao domínio e controle de qualquer 
outro poder?  

Ao que é óbvio responder que, embora no estado de 
natureza tenha tal direito, a utilização do mesmo é muito 
incerta e está constantemente exposto à invasão de terceiros 
porque, sendo todos senhores tanto quanto ele, todo homem 
igual a ele e, na maior parte, pouco observadores da eqüidade 
e da justiça, o proveito da propriedade que possui nesse 
estado é muito inseguro e muito arriscado. Estas 
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circunstâncias obrigam-no a abandonar uma condição que, 
embora livre, está cheia de temores e perigos constantes; e 
não é sem razão que procura de boa vontade juntar-se em 
sociedade com outros que estão já unidos, ou pretendem unir-
se, para a mútua conservação da vida, da liberdade e dos bens 
                           ”  

(Os Pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 1991)  

555222   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000000)))    
Do ponto de vista político, podemos considerar o texto como 
uma tentativa de justificar:  

aaa)))    a existência do governo como um poder oriundo da natureza. 

bbb)))    a origem do governo como uma propriedade do rei. 

ccc)))   o absolutismo monárquico como uma imposição da natureza humana. 

ddd)))    a origem do governo como uma proteção à vida, aos bens e 
aos direitos. 

eee)))    o poder dos governantes, colocando a liberdade individual 
acima da propriedade. 

555333   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000000)))    
Analisando o texto, podemos concluir que se trata de um 
pensamento:  

aaa)))    do liberalismo. 

bbb)))    do socialismo utópico. 

ccc)))    do absolutismo monárquico. 

ddd)))    do socialismo científico. 

eee)))    do anarquismo. 

   

666000   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000000)))    
Um determinado município, representado na planta abaixo, 
dividido em regiões de A a I, com altitudes de terrenos indicadas 
por curvas de nível, precisa decidir pela localização das seguintes 
obras:  
1. instalação de um parque industrial.  
2. instalação de uma torre de transmissão e recepção. 

 
Considerando impacto ambiental e adequação, as regiões onde 
deveriam ser, de preferência, instaladas indústrias e torre, são, 
respectivamente:  

aaa)))    E e G. 

bbb)))    H e A. 

ccc)))    I e E. 

ddd)))    B e I. 

eee)))    E e F. 

000444   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000111)))    
“    U                                        

endireita, um terceiro corta, um quarto o afia nas pontas 
para a colocação da cabeça do alfinete; para fazer a cabeça 
                       3    4                          ” 

SMITH, Adam. A Riqueza das Nações. Investigação sobre a sua Natureza e suas Causas. Vol. I. 
São Paulo: Nova Cultural, 1985.  

 
Jornal do Brasil, 19 de fevereiro de1997. 

A respeito do texto e do quadrinho são feitas as seguintes 
afirmações: 

III ...    Ambos retratam a intensa divisão do trabalho, à qual são 
submetidos os operários. 

III III ...    O texto refere-se à produção informatizada e o quadrinho, à 
produção artesanal. 

IIIIIIIII...   Ambos contêm a idéia de que o produto da atividade industrial 
não depende doconhecimento de todo o processo por parte do 
operário. 

Dentre essas afirmações, apenas 

aaa)))    I está correta.  

bbb)))    II está correta.  

ccc)))    III está correta.  

ddd)))    I e II estão corretas.  

eee)))    I e III estão corretas.  

000666   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000111)))    
A figura apresenta as fronteiras entre os países envolvidos na 
Questão Palestina e um corte, no mapa, da área indicada. 

 
Adaptado da revista Hérodote, números 29 e 30. 

Com base na análise dessa figura e considerando o conflito entre 
árabes e israelenses, pode-se afirmar que, para Israel, é importante 
manter ocupada a área litigiosa por tratar-se de uma região  

aaa)))    de planície, propícia à atividade agropecuária.  

bbb)))    estratégica, dado que abrange as duas margens do rio Jordão.  

ccc)))    habitada, majoritariamente, por colônias israelenses.  

ddd)))    que garante a hegemonia israelense sobre o mar 
Mediterrâneo.  

eee)))   estrategicamente situada devido ao relevo e aos recursos hídricos.  

   

222555   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000111)))    
Uma região industrial lança ao ar gases como o dióxido de 
enxofre e óxidos de nitrogênio, causadores da chuva ácida. A 
figura mostra a dispersão desses gases poluentes. 

 
Considerando o ciclo da água e a dispersão dos gases, analise as 
seguintes possibilidades: 

III ...    As águas de escoamento superficial e de precipitação que 
atingem o manancial poderiam causar aumento de acidez da 
água do manancial e provocar a morte de peixes. 
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III III ...    A precipitação na região rural poderia causar aumento de 
acidez do solo e exigir procedimentos corretivos, como a 
calagem. 

III III III ...    A precipitação na região rural, embora ácida, não afetaria o 
ecossistema, pois a transpiração dos vegetais neutralizaria o 
excesso de ácido. 

Dessas possibilidades, 

aaa)))    pode ocorrer apenas a I.  

bbb)))    pode ocorrer apenas a II.  

ccc)))    podem ocorrer tanto a I quanto a II.  

ddd)))    podem ocorrer tanto a I quanto a III.  

eee)))    podem ocorrer tanto a II quanto a III.  

222999   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000111)))    
Num determinado bairro há duas empresas de ônibus, ANDABEM 
e BOMPASSEIO, que fazem o trajeto levando e trazendo 
passageiros do subúrbio ao centro da cidade. Um ônibus de cada 
uma dessas empresas parte do terminal a cada 30 minutos, nos 
horários indicados na tabela. 

Horário do ônibus 

ANDABEM BOMPASSEIO 

... ... 

6h00min 6h10min 

6h30min 6h40min 

7h00min 7h10min 

7h30min 7h40min 

... ... 

Carlos mora próximo ao terminal de ônibus e trabalha na cidade. 
Como não tem hora certa para chegar ao trabalho e nem 
preferência por qualquer das empresas, toma sempre o primeiro 
ônibus que sai do terminal. Nessa situação, pode-se afirmar que a 
probabilidade de Carlos viajar num ônibus da empresa ANDABEM é 

aaa)))    um quarto da probabilidade de ele viajar num ônibus da 
empresa BOMPASSEIO.  

bbb)))    um terço da probabilidade de ele viajar num ônibus da 
empresa BOMPASSEIO.  

ccc)))    metade da probabilidade de ele viajar num ônibus da empresa 
BOMPASSEIO.  

ddd)))    duas vezes maior do que a probabilidade de ele viajar num 
ônibus da empresa BOMPASSEIO.  

eee)))    três vezes maior do que a probabilidade de ele viajar num 
ônibus da empresa BOMPASSEIO.  

   

   

   

   

   

333222   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000111)))    
Existem diferentes formas de representação plana da superfície 
da Terra (planisfério). Os planisférios de Mercator e de Peters são 
atualmente os mais utilizados.  

 
Apesar de usarem projeções, respectivamente, conforme e 
equivalente, ambas utilizam como base da projeção o modelo: 

aaa)))     

 

bbb)))     

 

ccc)))     

 

ddd)))     

 

eee)))     

 

  

 

333999   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000111)))    
Os dados da tabela mostram uma tendência de diminuição, no 
Brasil, do número de filhos por mulher. 

Evolução das Taxas de Fecundidade 

Época Nº de filhos por mulher 

Século XIX 7 

1960 6,2 

1980 4,01 

1991 2,9 

1996 2,32 
Fonte: IBGE, contagem da população de 1996. 

Dentre as alternativas, a que melhor explica essa tendência é: 

aaa)))    Eficiência da política demográfica oficial por meio de 
campanhas publicitárias.  

bbb)))    Introdução de legislações específicas que desestimulam 
casamentos precoces.  

ccc)))    Mudança na legislação que normatiza as relações de trabalho, 
suspendendo incentivos para trabalhadoras com mais de dois 
filhos.  

ddd)))    Aumento significativo de esterilidade decorrente de fatores 
ambientais.  

eee)))    Maior esclarecimento da população e maior participação 
feminina no mercado de trabalho.  

   

444666   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000111)))    
De acordo com reportagem sobre resultados recentes de estudos 
populacionais, 

"... a população mundial deverá ser de 9,3 bilhões de 
pessoas em 2050. Ou seja, será 50% maior que os 6,1 
bilhões de meados do ano 2000.(...) Essas são as principais 
conclusões do relatório Perspectivas da População Mundial 
– Revisão 2000, preparado pela Organização das Nações 
Unidas (ONU). (...) Apenas seis países respondem por 
quase metade desse aumento: Índia (21%), China (12%), 
Paquistão (5%), Nigéria (4%), Bangladesh (4%) e Indonésia 
(3%). 

Esses elevados índices de expansão contrastam com os 
dos países mais desenvolvidos. Em 2000, por exemplo, a 
população da União Européia teve um aumento de 343 mil 
pessoas, enquanto a Índia alcançou esse mesmo 
crescimento na primeira semana de 2001. (...) 

Os Estados Unidos serão uma exceção no grupo dos 
países desenvolvidos. O país se tornará o único 
desenvolvido entre os 20 mais populosos do mundo." 

O Estado de S. Paulo, 03 de março de 2001. 

Considerando as causas determinantes de crescimento 
populacional, pode-se afirmar que, 
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aaa)))    na Europa, altas taxas de crescimento vegetativo explicam o 
seu crescimento populacional em 2000.  

bbb)))    nos países citados, baixas taxas de mortalidade infantil e 
aumento da expectativa de vida são as responsáveis pela 
tendência de crescimento populacional.  

ccc)))    nos Estados Unidos, a atração migratória representa um 
importante fator que poderá colocá-lo entre os países mais 
populosos do mundo.  

ddd)))    nos países citados, altos índices de desenvolvimento humano 
explicam suas altas taxas de natalidade.  

eee)))    nos países asiáticos e africanos, as condições de vida 
favorecem a reprodução humana.  

666000   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000111)))    
A Mata Atlântica, que originalmente se estendia por todo o litoral 
brasileiro, do Ceará ao Rio Grande do Sul, ostenta hoje o triste 
título de uma das florestas mais devastadas do mundo. Com mais 
de 1 milhão de quilômetros quadrados, hoje restam apenas 5% 
da vegetação original, como mostram as figuras. 

 
Adaptado Atlas Nacional do Brasil, IBGE, 1992/ http://www.sosmatatlantica.org.br 

Considerando as características histórico-geográficas do Brasil e a 
partir da análise das figuras é correto afirmar que 

aaa)))    as transformações climáticas, especialmente na Região 
Nordeste, interferiram fortemente na diminuição dessa 
floresta úmida.  

bbb)))    nas três últimas décadas, o grau de desenvolvimento regional 
impediu que a devastação da Mata Atlântica fosse maior do 
que a registrada.  

ccc)))    as atividades agrícolas, aliadas ao extrativismo vegetal, têm se 
constituído, desde o período colonial, na principal causa da 
devastação da Mata Atlântica.  

ddd)))    a taxa de devastação dessa floresta tem seguido o sentido 
oposto ao do crescimento populacional de cada uma das 
Regiões afetadas.  

eee)))    o crescimento industrial, na década de 50, foi o principal fator 
de redução da cobertura vegetal na faixa litorânea do Brasil, 
especialmente da região Nordeste.  

666111   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000111)))    
 A população rural do Brasil tem decrescido nas últimas décadas. 
De acordo com dados do IBGE, na década de 80, a população 
rural era de aproximadamente 37 milhões; no ano 2000 havia 
cerca de 31 milhões de brasileiros morando no campo. O gráfico 
apresenta o comportamento da agricultura no Brasil nas duas 
últimas décadas em relação à produção e à área cultivada. 

 
Adaptado de Boletim Técnico O agrônomo, Instituto Agronômico de Campinas,Volume 51, nº 

213, 1999. 

Levando em consideração as mudanças ocorridas no campo nas 
últimas duas décadas e analisando o comportamento do gráfico, 
é correto afirmar que 

aaa)))   as áreas destinadas à lavoura têm aumentado consideravelmente, 
graças ao crescimento do mercado consumidor.  

bbb)))    a produção agrícola aumentou juntamente com a área 
cultivada, devido à abertura do mercado para exportação.  

ccc)))    a densidade demográfica nas áreas cultivadas tem crescido 
junto com a produção agrícola.  

ddd)))   a área destinada à agricultura não aumentou, mas a produtividade 
tem crescido, graças à aplicação de novas tecnologias.  

eee)))    a produção agrícola do País cresceu no período considerado, 
enquanto a produtividade do homem do campo diminuiu.  

000222   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000222)))    
O mercado financeiro mundial funciona 24 horas por dia. As 
bolsas de valores estão articuladas, mesmo abrindo e fechando 
em diferentes horários, como ocorre com as bolsas de Nova 
Iorque, Londres, Pequim e São Paulo. Todas as pessoas que, por 
exemplo, estão envolvidas com exportações e importações de 
mercadorias precisam conheceros fusos horários para fazer o 
melhor uso dessas informações. 

 
Considerando que as bolsas de valores começam a funcionar às 
09:00 horas da manhã e que um investidor mora em Porto 
Alegre, pode-se afirmar que os horários em que ele deve 
consultar as bolsas e a seqüência em que as informações são 
obtidas estão corretos na alternativa:  

aaa)))    Pequim (20:00 horas), Nova Iorque (07:00 horas) e Londres 
(12:00 horas). 

bbb)))    Nova Iorque (07:00 horas), Londres (12:00 horas) e Pequim 
(20:00 horas). 

ccc)))    Pequim (20:00 horas), Londres (12:00 horas) e Nova Iorque 
(07:00 horas). 

ddd)))    Nova Iorque (07:00 horas), Londres (12:00 horas), Pequim 
(20:00 horas). 

eee)))    Nova Iorque (07:00 horas), Pequim (20:00 horas), Londres 
(12:00 horas). 

   

   

   

   

   

000555   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000222)))    
O Protocolo de Kyoto – uma convenção das Nações 

Unidas que é marco sobre mudanças climáticas, – estabelece 
que os países mais industrializados devem reduzir até 2012 a 
emissão dos gases causadores do efeito estufa em pelo 
menos 5% em relação aos níveis de 1990. Essa meta 
estabelece valores superiores ao exigido para países em 
desenvolvimento. Até 2001, mais de 120 países, incluindo 
nações industrializadas da Europa e da Ásia, já haviam 
ratificado o protocolo. No entanto, nos EUA, o presidente 
George W. Bush anunciou que o país nã              “K    ”  
com os argumentos de que os custos prejudicariam a 
economia americana e que o acordo era pouco rigoroso com 
os países em desenvolvimento.  

Adaptado do Jornal do Brasil, 11/04/2001  

Na tabela encontram-se dados sobre a emissão de CO2.  
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Países 
Emissão de CO2 desde 1950 (bilhões de 

toneladas) 
Emissões anuais de 

CO2 per capita 

Estados Unidos 186,1 16 a 36 

União Européia 127,8 7 a 16 

Rússia 68,4 7 a 16 

China 57,6 2,5 a 7 

Japão 31,2 7 a 16 

Índia 15,5 0,8 a 2,5 

Polônia 14,4 7 a 16 

África do Sul 8,5 7 a 16 

México 7,8 2,5 a 7 

Brasil 6,6 0,8 a 2,5 
World Resources 2000/2001.  

Considerando os dados da tabela, assinale a alternativa que 
representa um argumento que se contrapõe à justificativa dos 
EUA de que o acordo de Kyoto foi pouco rigoroso com países em 
desenvolvimento.  

aaa)))    A emissão acumulada da União Européia está próxima à dos 
EUA. 

bbb)))    Nos países em desenvolvimento as emissões são equivalentes 
às dos EUA. 

ccc)))    A emissão per capita da Rússia assemelha-se à da União 
Européia. 

ddd)))    As emissões de CO2 nos países em desenvolvimento citados 
são muito baixas. 

eee)))    A África do Sul apresenta uma emissão anual per capita 
relativamente alta. 

222222   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000222)))    
Um terreno com o 
formato mostrado na 
figura foi herdado por 
quatro irmãos e deverá 
ser dividido em quatro 
lotes de mesma área.  
Um dos irmãos fez 
algumas propostas de 
divisão para que fossem 
analisadas pelos demais 
herdeiros.  
Dos esquemas abaixo, onde lados de mesma medida têm 
símbolos iguais, o único em que os quatro lotes não possuem, 
necessariamente, a mesma área é: 

aaa)))     

 

bbb)))     

 

ccc)))     

 

ddd)))     

 

eee)))     

 

  

 

222333   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000222)))    
“                                                   

gente sabe que foi o navegador Cook que a introduziu no 
Ocidente, e esse escrevia tattou, termo da Polinésia de 
                   ‘       ’  

(...) Desde os mais remotos tempos, vemo-la a 
transformar-se: distintivo honorífico entre uns homens, 
ferrete de ignomínia entre outros, meio de assustar o 
adversário para os bretões, marca de uma classe de 
selvagens das ilhas marquesas (...) sinal de amor, de 
desprezo, de ódio (...). Há três casos de tatuagem no Rio, 
completamente diversos na sua significação moral: os 
negros, os turcos com o fundo religioso e o bando de 
meretrizes, dos rufiões e dos humildes, que se marcam por 
                        ”  
RIO, João do. Os Tatuadores.Revista Kosmos. 1904, apud: A alma encantadora das ruas, SP: Cia 

das Letras, 1999.  

Com base no texto são feitas as seguintes afirmações:  

III ...    João do Rio revela como a tatuagem já estava presente na 
cidade do Rio de Janeiro, pelo menos desde o início do 
século XX, e era mais utilizada por alguns setores da 
população.  

III ...    A tatuagem, de origem polinésia, difundiu-se no ocidente 
com a característica que permanece até hoje: utilização 
entre os jovens com função estritamente estética.  

III III ...    O texto mostra como a tatuagem é uma prática que se 
transforma no tempo e que alcança inúmeros sentidos nos 
diversos setores das sociedades e para as diferentes culturas.  

Está correto o que se afirma apenas em  

aaa)))    I.  

bbb)))    II.  

ccc)))    III.  

ddd)))    I e II.  

eee)))    I e III. 

222555   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000222)))    
Em reportagem sobre crescimento da população brasileira, uma 
revista de divulgação científica publicou tabela com a 
participação relativa de grupos etários na população brasielira, 
no período de 1970 a 2050 (projeção), em três faixas de idade: 
abaixo de 15 anos; entre 15 e 65 anos; e acima de 65 anos. 

 
Admitindo-se que o título da reportagem se refira ao grupo etário 
cuja população cresceu sempre, ao longo do período registrado, 
um título adequado poderia ser: 

aaa)))    “                   ” 

bbb)))    “                                     ” 

ccc)))    “                             ” 

ddd)))    “                                    ” 

eee)))    “                           ” 
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333111   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000222)))    
Comparando as características das quatro áreas de coleta às 
respectivas concentrações médias anuais de mercúrio nas corvinas 
capturadas, pode-se considerar que, à primeira vista, os resultados  

aaa)))    correspondem ao esperado, uma vez que o nível de 
contaminação é proporcional ao aumento da atividade 
industrial e do volume de esgotos domésticos. 

bbb)))    não correspondern ao esperado, especialmente no caso da 
Lagoa da Conceição, que não apresenta contaminação 
industrial por mercúrio. 

ccc)))    não correspondem ao esperado no caso da Baía da Ilha Grande 
e da Lagoa da Conceição, áreas nas quais não há fontes 
industriais de contaminação por mercúrio. 

ddd)))    correspondem ao esperado, ou seja, corvinas de regiões menos 
poluídas apresentam as maiores concentrações de mercúrio. 

eee)))    correspondem ao esperado, exceção aos resultados da Baía de 
Sepetiba, o que exige novas investigações sobre o papel das 
marés no transporte de mercúrio. 

   

333333   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000222)))    
Segundo matéria publicada em um jornal brasileiro, 

“Todo o lixo (orgânico) produzido pelo Brasil hoje – cerca 
de 20 milhões de toneladas por ano – seria capaz de 
aumentar em 15% a oferta de energia elétrica. Isso 
representa a metade da energia produzida pela hidrelétrica 
de Itaipu. O segredo está na celulignina, combustivel sólido 
gerado a partir de um processo químico a que são 
                                ”  

O Estado de São Paulo, 01/01/2001  

Independentemente da viabilidade econômica desse processo, 
ainda em fase de pesquisa, na produção de energia pela técnica 
citada nessa matéria, a celulignina faria o mesmo papel  

aaa)))    do gás natural em uma usina termoelétrica. 

bbb)))    do vapor d'água em uma usina termoelétrica. 

ccc)))    da queda d'água em uma usina hidrelétrica. 

ddd)))    das pás das turbinas em uma usina eólica. 

eee)))    do reator nuclear em uma usina termonuclear. 

333444   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000222)))    
Numa área de praia, a brisa marítima é uma conseqüência da 
diferença no tempo de aquecimento do solo e da água, apesar de 
ambos estarem submetidos às mesmas condições de irradiação 
solar. No local (solo) que se aquece mais rapidamente, o ar fica mais 
quente e sobe, deixando uma área de baixa pressão, provocando o 
deslocamento do ar da superfície que está mais fria (mar). 

 
À noite, ocorre um processo inverso ao que se verifica durante o 
dia. 

 
Como a água leva mais tempo para esquentar (de dia), mas 
também leva mais tempo para esfriar (à noite), o fenômeno 
noturno (brisa terrestre) pode ser explicado da seguinte maneira:  

aaa)))    O ar que está sobre a água se aquece mais; ao subir, deixa uma 
área de baixa pressão, causando um deslocamento de ar do 
continente para o mar. 

bbb)))    O ar mais quente desce e se desloca do continente para a água, 
a qual não conseguiu reter calor durante o dia. 

ccc)))    O ar que está sobre o mar se esfria e dissolve-se na água; forma-se, 
assim, um centro de baixa pressão, que atrai o ar quente do 
continente.  

ddd)))    O ar que está sobre a água se esfria, criando um centro de alta 
pressão que atrai massas de ar continental. 

eee)))    O ar sobre o solo, mais quente, é deslocado para o mar, 
equilibrando a baixa temperatura do ar que está sobre o mar. 

333666   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000222)))    
A chuva é determinada, em grande parte, pela topografia e pelo 
padrão dos grandes movimentos atmosféricos ou 
meteorológicos. O gráfico mostra a precipitação anual média 
(linhas verticais) em relação à altitude (curvas) em uma região em 
estudo. 

 
De uma análise ambiental desta região concluiu-se que:  

III ...    Ventos oceânicos carregados de umidade depositam a maior 
parte desta umidade, sob a forma de chuva, nas encostas da 
serra voltadas para o oceano.  

III III ...    Como resultado da maior precipitação nas encostas da serra, 
surge uma região de possível desertificação do outro lado 
dessa serra.  

III III III ...    Os animais e as plantas encontram melhores condições de 
vida, sem períodos prolongados de seca, nas áreas distantes 
25km e 100km, aproximadamente, do oceano.  

É correto o que se afirma em:  

aaa)))    I, apenas.  

bbb)))    I e II, apenas. 

ccc)))    I e III, apenas.  

ddd)))    II e III, apenas. 

eee)))    I, II e III.  

333777   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000222)))    
“                                              a 44% 

de suas fronteiras apoiadas em meridianos e paralelos; 30% 
por linhas retas e arqueadas, e apenas 26% se referem a 
limites naturais que geralmente coincidem com os de locais 
                               ” 

MARTIN, A. R., Fronteiras e Nações. Contexto, São Paulo, 1998.  

Diferente do continente americano, onde quase que a totalidade 
das fronteiras obedecem a limites naturais, a África apresenta as 
características citadas em virtude, principalmente.  

aaa)))    da sua recente demarcação, que contou com térmicas 
cartográficas antes desconhecidas. 

bbb)))    dos interesses de países europeus preocupados com a partilha 
dos seus recursos naturais. 

ccc)))    das extensas áreas desérticas que dificultam a demarcação dos 
“                ”  

ddd)))    da natureza nômade das populações africanas, especialmente 
aquelas oriundas da África Subsaariana. 

eee)))    da grande extensão longitudinal, o que demandaria enormes 
gastos para demarcação. 
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555111   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000222)))    
Um grupo de pescadores pretende passar um final de semana do 
mês de setembro, embarcado, pescando em um rio. Uma das 
exigências do grupo é que, no final de semana a ser escolhido, as 
noites estejam iluminadas pela lua o maior tempo possível. 
A figura representa as fases da lua no período proposto.  

 
Considerando-se as características de cada uma das fases da lua e 
o comportamento desta no período delimitado, pode-se afirmar 
que, dentre os fins de semana, o que melhor atenderia às 
exigências dos pescadores corresponde aos dias  

aaa)))    08 e 09 de setembro. 

bbb)))    15 e 16 de setembro. 

ccc)))    22 e 23 de setembro. 

ddd)))    29 e 30 de setembro. 

eee)))    06 e 07 de outubro. 

000444   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000333)))    
O tempo que um ônibus gasta para ir do ponto inicial ao ponto 
final de uma linha varia, durante o dia, conforme as condições do 
trânsito, demorando mais nos horários de maior movimento. A 
empresa que opera essa linha forneceu, no gráfico abaixo, o 
tempo médio de duração da viagem conforme o horário de saída 
do ponto inicial, no período da manhã.  

 
De acordo com as informações do gráfico, um passageiro que 
necessita chegar até as 10h30min ao ponto final dessa linha, 
deve tomar o ônibus no ponto inicial, no máximo, até as: 

aaa)))    9h20min  

bbb)))    9h30min  

ccc)))    9h00min  

ddd)))    8h30min  

eee)))    8h50min  

444999   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000333)))    
O mapa abaixo apresenta parte do contorno da América do Sul 
destacando a bacia amazônica. Os pontos assinalados 
representam fortificações militares instaladas no século XVIII 
pelos portugueses. A linha indica o Tratado de Tordesilhas 
revogado pelo Tratado de Madri, apenas em 1750. 

 
Adaptado de Carlos de Meira Mattos. Geopolítica e teoria de fronteiras. 

Pode-se afirmar que a construção dos fortes pelos portugueses 
visava, principalmente, dominar 

aaa)))    militarmente a bacia hidrográfica do Amazonas.  

bbb)))    economicamente as grandes rotas comerciais.  

ccc)))    as fronteiras entre nações indígenas.  

ddd)))    o escoamento da produção agrícola.  

eee)))    o potencial de pesca da região.  

555333   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000333)))    
Segundo Samuel Huntington (autor do livro, O choque das 
civilizações e a recomposição da ordem mundial), o mundo está 
                 “            ”                            
opinião do autor, o ideal seria que cada civilização principal 
tivesse pelo menos um assento no Conselho de Segurança das 
Nações Unidas. 

 
Sabendo-se que apenas EUA, China, Rússia, França e Inglaterra 
são membros permanentes do Conselho de Segurança, e 
analisando o mapa acima pode-se concluir que 

aaa)))    atualmente apenas três civilizações possuem membros 
permanentes no Conselho de Segurança.  

bbb)))    o poder no Conselho de Segurança está concentrado em torno 
de apenas dois terços das civilizações citadas pelo autor.  

ccc)))    o poder no Conselho de Segurança está desequilibrado, porque 
seus membros pertencem apenas à civilização Ocidental.  

ddd)))    existe uma concentração de poder, já que apenas um 
continente está representado no Conselho de Segurança.  

eee)))    o poder está diluído entre as civilizações, de forma que apenas 
a África não possui representante no Conselho de Segurança. 
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555444   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000333)))    
No dia 7 de outubro de 2001, Estados Unidos e Grã-Bretanha 
declararam guerra ao regime Talibã, no Afeganistão.  
Leia trechos das declarações do presidente dos Estados Unidos, 
George W. Bush, e de Osama Bin Laden, líder muçulmano, nessa 
ocasião: 

George Bush: 

Um comandante-chefe envia os filhos e filhas dos 
Estados Unidos à batalha em território estrangeiro 
somente depois de tomar o maior cuidado e depois de 
rezar muito. Pedimos-lhes que estejam preparados para o 
sacrifício das próprias vidas. A partir de 11 de setembro, 
uma geração inteira de jovens americanos teve uma nova 
percepção do valor da liberdade, do seu preço, do seu 
dever e do seu sacrifício. Que Deus continue a abençoar os 
Estados Unidos. 

Osama Bin Laden: 

Deus abençoou um grupo de vanguarda de 
muçulmanos, a linha de frente do Islã, para destruir os 
Estados Unidos. Um milhão de crianças foram mortas no 
Iraque, e para eles isso não é uma questão clara. Mas 
quando pouco mais de dez foram mortos em Nairóbi e Dar-
es-Salaam, o Afeganistão e o Iraque foram bombardeados 
e a hipocrisia ficou atrás da cabeça dos infiéis 
internacionais. Digo a eles que esses acontecimentos 
dividiram o mundo em dois campos, o campo dos fiéis e o 
campo dos infiéis. Que Deus nos proteja deles. 

(Adaptados de O Estado de S. Paulo, 8/10/2001) 

Pode-se afirmar que 

aaa)))    a justificativa das ações militares encontra sentido apenas nos 
argumentos de George W. Bush.  

bbb)))    a justificativa das ações militares encontra sentido apenas nos 
argumentos de Osama Bin Laden.  

ccc)))    ambos apóiam-se num discurso de fundo religioso para 
justificar o sacrifício e reivindicar a justiça.  

ddd)))    ambos tentam associar a noção de justiça a valores de ordem 
política, dissociando-a de princípios religiosos.  

eee)))    ambos tentam separar a noção de justiça das justificativas de 
ordem religiosa, fundamentando-a numa estratégia militar.  

555555   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000333)))    
O texto abaixo é um trecho do discurso do primeiro-ministro 
britânico, Tony Blair, pronunciado quando da declaração de 
guerra ao regime Talibã: 

Essa atrocidade [o atentado de 11 de setembro, em 
Nova York] foi um ataque contra todos nós, contra pessoas 
de todas e nenhuma religião. Sabemos que a Al-Qaeda 
ameaça a Europa, incluindo a Grã-Bretanha, e qualquer 
nação que não compartilhe de seu fanatismo. Foi um 
ataque à vida e aos meios de vida. As empresas aéreas, o 
turismo e outras indústrias foram afetadas e a confiança 
econômica sofreu, afetando empregos e negócios 
britânicos. Nossa prosperidade e padrão de vida requerem 
uma resposta aos ataques terroristas. 

(O Estado de S. Paulo, 8/10/2001) 

Nesta declaração, destacaram-se principalmente os interesses de 
ordem 

aaa)))    moral.  

bbb)))    militar.  

ccc)))    jurídica.  

ddd)))    religiosa.  

eee)))    econômica.  

555666   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000333)))    
Os dados abaixo referem-se à origem do petróleo consumido no 
Brasil em dois diferentes anos. 

 

 
Analisando os dados, pode-se perceber que o Brasil adotou 
determinadas estratégias energéticas, dentre as quais podemos 
citar: 

aaa)))    a diminuição das importações dos países muçulmanos e 
redução do consumo interno. 

bbb)))    a redução da produção nacional e diminuição do consumo do 
petróleo produzido no Oriente Médio.  

ccc)))    a redução da produção nacional e o aumento das compras de 
petróleo dos países árabes e africanos.  

ddd)))    o aumento da produção nacional e redução do consumo de 
petróleo vindo dos países do Oriente Médio.  

eee)))    o aumento da dependência externa de petróleo vindo de 
países mais próximos do Brasil e redução do consumo interno.  

555777   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000333)))    
O quadro abaixo mostra a taxa de crescimento natural da 
população brasileira no século XX. 

Período Taxa anual média de crescimento natural (%) 

1920-1940 1,90 

1940-1950 2,40 

1950-1960 2,99 

1960-1970 2,89 

1970-1980 2,48 

1980-1991 1,93 

1991-2000 1,64 

Analisando os dados podemos caracterizar o período entre 

aaa)))    1920 e 1960, como de crescimento do planejamento familiar.  

bbb)))    1950 e 1970, como de nítida explosão demográfica.  

ccc)))    1960 e 1980, como de crescimento da taxa de fertilidade.  

ddd)))    1970 e 1990, como de decréscimo da densidade demográfica.  

eee)))    1980 e 2000, como de estabilização do crescimento 
demográfico.  

555888   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000333)))    
Ainda com base na tabela da questão anterior, é correto afirmar 
que a população brasileira 

aaa)))    apresentou crescimento percentual menor nas últimas 
décadas.  

bbb)))    apresentou crescimento percentual maior nas últimas décadas.  

ccc)))    decresceu em valores absolutos nas cinco últimas décadas.  

ddd)))    apresentou apenas uma pequena queda entre 1950 e 1980.  

eee)))    permaneceu praticamente inalterada desde 1950. 
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555999   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000333)))    
Um dos aspectos utilizados para avaliar a posição ocupada pela 
mulher na sociedade é a sua participação no mercado de 
trabalho. O gráfico mostra a evolução da presença de homens e 
mulheres no mercado de trabalho entre os anos de 1940 e 2000. 

 
(Fonte: IBGE, Anuários Estatísticos do Brasil) 

Da leitura do gráfico, pode-se afirmar que a participação 
percentual do trabalho feminino no Brasil 

aaa)))    teve valor máximo em 1950, o que não ocorreu com a 
participação masculina.  

bbb)))    apresentou, tanto quanto a masculina, menor crescimento nas 
três últimas décadas.  

ccc)))    apresentou o mesmo crescimento que a participação 
masculina no período de 1960 a 1980.  

ddd)))    teve valor mínimo em 1940, enquanto que a participação 
masculina teve o menor valor em 1950.  

eee)))    apresentou-se crescente desde 1950 e, se mantida a tendência, 
alcançará, a curto prazo, a participação masculina.  

666000   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000333)))    
Leia o texto I de Josué de Castro, publicado em 1947. 

O Brasil, como país subdesenvolvido, em fase de 
acelerado processo de industrialização não conseguiu 
ainda se libertar da fome. 

Os baixos índices de produtividade agrícola se 
constituíram como fatores de base no condicionamento de 
um abastecimento alimentar insuficiente e inadequado às 
necessidades alimentares do nosso povo. 

(Adaptado de Josué de Castro. Geografia da Fome) 

Leia o texto II sobre a fome no Brasil, publicado em 2001. 

Uma das evidências contidas no mapa da fome consiste 
na constatação de que o problema alimentar no Brasil não 
reside na disponibilidade e produção interna de grãos e dos 
produtos tradicionalmente consumidos no País, mas antes 
no descompasso entre o poder aquisitivo de ampla parcela 
da população e o custo de aquisição de uma quantidade de 
alimentos compatível com as necessidades do trabalhador 
e de sua família. 

(http://www.mct.gov.br) 

Comparando os textos I e II podemos concluir que a persistência 
da fome no Brasil resulta principalmente 

aaa)))    da renda insuficiente dos trabalhadores.  

bbb)))    de uma rede de transporte insuficiente.  

ccc)))    da carência de terras produtivas.  

ddd)))    do processo de industrialização.  

eee)))    da pequena produção de grãos. 

666111   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000333)))    

 
(Folha de SP, 29/06/03) 

O gráfico e a frase acima, tirados de um jornal, estão ambos 
relacionados à evolução média da violência no Estado de São 
Paulo. A associação entre estas duas linguagens – a gráfica e a 
escrita – permite concluir que, percentualmente, 

aaa)))    a capital tornou-se mais rica.  

bbb)))                                          “        ”          

ccc)))    a região metropolitana enriqueceu e o crime se estabilizou.  

ddd)))    diminui, em geral, a criminalidade no Estado.  

eee)))    diminui especialmente a incidência de roubos no Estado.  

666222   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000333)))    

 
(Quino. Mafalda) 

O humor presente na tirinha decorre principalmente do fato de a 
personagem Mafalda 

aaa)))    atribuir, no primeiro quadrinho, poder ilimitado ao dedo 
indicador.  

bbb)))    considerar seu dedo indicador tão importante quanto o dos 
patrões.  

ccc)))    atribuir, no primeiro e no último quadrinhos, um mesmo 
sentido ao vocábu   “         ”   

ddd)))                                  “                       ”  
mesmo sendo criança.  

eee)))    atribuir, no último quadrinho, fama exagerada ao dedo 
indicador dos patrões. 

000555   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000444)))    
Em 2003, deu-se início às discussões do Plano Amazônia 
Sustentável, que rebatiza o Arco do Desmatamento, uma extensa 
faixa que vai de Rondônia ao Maranhão, como Arco do 
Povoamento Adensado, a fim de reconhecer as demandas da 
população que vive na região. A Amazônia Ocidental, em 
contraste, é considerada nesse plano como uma área ainda 
amplamente preservada, na qual se pretende encontrar 
alternativas para tirar mais renda da floresta em pé do que por 
meio do desmatamento. O quadro apresenta as três 
macrorregiões e três estratégias que constam do Plano. 
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Estratégias: 

III ...    Pavimentação de rodovias para levar a soja até o rio 
Amazonas, por onde será escoada. 

III III ...    Apoio à produção de fármacos, extratos e couros vegetais. 

III III III ...    Orientação para a expansão do plantio de soja, atraindo os 
produtores para áreas já desmatadas e atualmente 
abandonadas. 

Considerando as características geográficas da Amazônia, 
aplicam-se às macrorregiões Amazônia Ocidental, Amazônia 
Central e Arco do Povoamento Adensado, respectivamente, as 
estratégias 

aaa)))     I, II e III. bbb)))     I, III e II. ccc)))     III, I e II.  

ddd)))     II, I e III.  eee)))     III, II e I.    

000666   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000444)))    
A produção agrícola brasileira evoluiu, na última década, de 
forma diferenciada. No caso da cultura de grãos, por exemplo, 
verifica-se nos últimos anos um crescimento significativo da 
produção da soja e do milho, como mostra o gráfico. 

 
Pelos dados do gráfico é possível verificar que, no período 
considerado, 

aaa)))    a produção de alimentos básicos dos brasileiros cresceu muito 
pouco.  

bbb)))    a produção de feijão foi a maior entre as diversas culturas de 
grãos.  

ccc)))    a cultura do milho teve taxa de crescimento superior à da soja.  

ddd)))    as culturas voltadas para o mercado mundial decresceram.  

eee)))    as culturas voltadas para a produção de ração animal não se 
alteraram.  

000777   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000444)))    
A grande produção brasileira de soja, com expressiva 
participação na economia do país, vem avançando nas regiões do 
Cerrado brasileiro. Esse tipo de produção demanda grandes 
extensões de terra, o que gera preocupação, sobretudo 

aaa)))    econômica, porque desestimula a mecanização.  

bbb)))    social, pois provoca o fluxo migratório para o campo.  

ccc)))    climática, porque diminui a insolação na região.  

ddd)))    política, pois deixa de atender ao mercado externo.  

eee)))    ambiental, porque reduz a biodiversidade regional.  

111222   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000444)))    
Um leitor encontra o seguinte anúncio entre os classificados de um 
jornal: 

 
Interessado no terreno, o leitor vai ao endereço indicado e, lá 
chegando, observa um painel com a planta a seguir, onde 
estavam destacados os terrenos ainda não vendidos, numerados 
de I a V:  

 
Considerando as informações do jornal, é possível afirmar que o 
terreno anunciado é o 

aaa)))    I.  

bbb)))    II.  

ccc)))    III.  

ddd)))    IV.  

eee)))    V.  

222888   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000444)))    
Ao longo do século XX, as características da população brasileira 
mudaram muito. Os gráficos mostram as alterações na 
distribuição da população da cidade e do campo e na taxa de 
fecundidade (número de filhos por mulher) no período entre 
1940 e 2000. 

 
IBGE 

Comparando-se os dados dos gráficos, pode-se concluir que  

aaa)))    o aumento relativo da população rural é acompanhado pela 
redução da taxa de fecundidade.  

bbb)))    quando predominava a população rural, as mulheres tinham 
em média três vezes menos filhos do que hoje.  

ccc)))    a diminuição relativa da população rural coincide com o 
aumento do número de filhos por mulher.  

ddd)))    quanto mais aumenta o número de pessoas morando em 
cidades, maior passa a ser a taxa de fecundidade.  

eee)))    com a intensificação do processo de urbanização, o número de 
filhos por mulher tende a ser menor. 

 

333000   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000444)))    
A distribuição da População Economicamente Ativa (PEA) no 
Brasil variou muito ao longo do século XX. O gráfico representa a 
distribuição por setores de atividades (em %) da PEA brasileira 
em diferentes décadas. 

 
As transformações socioeconômicas ocorridas ao longo do século 
XX, no Brasil, mudaram a distribuição dos postos de trabalho do 
setor  

aaa)))    agropecuário para o industrial, em virtude da queda acentuada 
na produção agrícola.  

bbb)))    industrial para o agropecuário, como conseqüência do 
aumento do subemprego nos centros urbanos.  

ccc)))    comercial e de serviços para o industrial, como conseqüência 
do desemprego estrutural.  



 

  24 

ddd)))    agropecuário para o industrial e para o de comércio e serviços, 
por conta da urbanização e do avanço tecnológico.  

eee)))    comercial e de serviços para o agropecuário, em virtude do 
crescimento da produção destinada à exportação. 

333222   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000444)))    
O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) permite avaliar as 
condições de qualidade de vida e de desenvolvimento de um 
país, de uma região ou de uma cidade, a partir de seus 
indicadores de renda, longevidade e educação. Cada indicador 
varia de 0 (nenhum desenvolvimento) a 1 (desenvolvimento 
máximo). A tabela apresenta os valores de IDH de três municípios 
brasileiros, X, Y e Z, medidos nos anos de 1991 e 2000. 

Município 
IDH – Renda IDH –Longevidade IDH – Educação 

1991 2000 1991 2000 1991 2000 

X 0,431 0,402 0,456 0,551 0,328 0,568 

Y 0,374 0,379 0,459 0,548 0,422 0,634 

Z 0,501 0,420 0,611 0,648 0,188 0,448 

Mudanças desses indicadores de IDH podem ser obtidas com a 
implantação de políticas públicas tais como: 

III ...    Expansão dos empregos com melhoria de renda média. 

III III ...    Ações de promoção de saúde e de prevenção de doenças. 

III III III ...    Ampliação de escolas de ensino básico e de educação de 
jovens e adultos. 

Os resultados apresentados em 2000 são compatíveis com a 
implementação bem sucedida em todos esses três municípios, ao 
longo da década de noventa, das políticas 

aaa)))    I, II e III.  

bbb)))    I e II, apenas.  

ccc)))    I e III, apenas.  

ddd)))    II e III, apenas.  

eee)))    II, apenas. 

333333   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000444)))    
Uma pesquisa sobre orçamentos familiares, realizada 
recentemente pelo IBGE, mostra alguns itens de despesa na 
distribuição de gastos de dois grupos de famílias com rendas 
mensais bem diferentes. 

Tipo de despesa 
Renda até 
R$ 400,00 

Renda maior ou igual a 
R$ 6.000,00 

Habitação 37% 23% 

Alimentação 33% 9% 

Transporte 8% 17% 

Saúde 4% 6% 

Educação 0,3% 5% 

Outros 17,7% 40% 

Considere duas famílias com rendas de R$ 400,00 e R$ 6.000,00, 
respectivamente, cujas despesas variam de acordo com os 
valores das faixas apresentadas. Nesse caso, os valores, em R$, 
gastos com alimentação pela família de maior renda, em relação 
aos da família de menor renda, são, aproximadamente, 

aaa)))    dez vezes maiores.  

bbb)))    quatro vezes maiores.  

ccc)))    equivalentes.  

ddd)))    três vezes menores.  

eee)))    nove vezes menores.  

333444   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000444)))    
A necessidade de água tem tornado cada vez mais importante a 
reutilização planejada desse recurso. Entretanto, os processos de 
tratamento de águas para seu reaproveitamento nem sempre as 
tornam potáveis, o que leva a restrições em sua utilização. 
                                                      “     
        ”           -se 

aaa)))    o uso doméstico, para preparo de alimentos.  

bbb)))    o uso em laboratórios, para a produção de fármacos.  

ccc)))    o abastecimento de reservatórios e mananciais.  

ddd)))    o uso individual, para banho e higiene pessoal.  

eee)))    o uso urbano, para lavagem de ruas e áreas públicas. 

333555   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000444)))    
O Aqüífero Guarani se estende por 1,2 milhão de km

2
 e é um dos 

maiores reservatórios de águas subterrâneas do mundo. O 
                    “               ”                       
porosa e absorvente, quase totalmente confinada sob centenas de 
metros de rochas impermeáveis. Ele é recarregado nas áreas em 
que o arenito aflora à superfície, absorvendo água da chuva. Uma 
pesquisa realizada em 2002 pela Embrapa apontou cinco pontos de 
contaminação do aqüífero por agrotóxico, conforme a figura: 

 
Considerando as conseqüências socioambientais e respeitando as 
necessidades econômicas, pode-se afirmar que, diante do 
problema apresentado, políticas públicas adequadas deveriam 

aaa)))    proibir o uso das águas do aqüífero para irrigação.  

bbb)))    impedir a atividade agrícola em toda a região do aqüífero.  

ccc)))    impermeabilizar as áreas onde o arenito aflora.  

ddd)))    construir novos reservatórios para a captação da água na 
região.  

eee)))    controlar a atividade agrícola e agroindustrial nas áreas de 
recarga.  

444000   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000444)))    
O debate em torno do uso da energia nuclear para produção de 
eletricidade permanece atual. Em um encontro internacional para 
a discussão desse tema, foram colocados os seguintes argumentos: 

III...   Uma grande vantagem das usinas nucleares é o fato de não 
contribuírem para o aumento do efeito estufa, uma vez que o urânio, 
               “           ”                   s sofre fissão. 

III III ...    Ainda que sejam raros os acidentes com usinas nucleares, 
seus efeitos podem ser tão graves que essa alternativa de 
geração de eletricidade não nos permite ficar tranqüilos. 

A respeito desses argumentos, pode-se afirmar que 

aaa)))    o primeiro é válido e o segundo não é, já que nunca ocorreram 
acidentes com usinas nucleares.  

bbb)))    o segundo é válido e o primeiro não é, pois de fato há queima 
de combustível na geração nuclear de eletricidade.  

ccc)))    o segundo é valido e o primeiro é irrelevante, pois nenhuma 
forma de gerar eletricidade produz gases do efeito estufa.  

ddd)))    ambos são válidos para se compararem vantagens e riscos na 
opção por essa forma de geração de energia.  

eee)))    ambos são irrelevantes, pois a opção pela energia nuclear está-
se tornando uma necessidade inquestionável.  

444111   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000444)))    
Entre outubro e fevereiro, a cada ano, em alguns estados das 
regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, os relógios permanecem 
adiantados em uma hora, passando a vigorar o chamado horário 
de verão. Essa medida, que se repete todos os anos, visa 
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aaa)))    promover a economia de energia, permitindo um melhor 
aproveitamento do período de iluminação natural do dia, que é 
maior nessa época do ano.  

bbb)))    diminuir o consumo de energia em todas as horas do dia, 
propiciando uma melhor distribuição da demanda entre o 
período da manhã e da tarde.  

ccc)))    adequar o sistema de abastecimento das barragens 
hidrelétricas ao regime de chuvas, abundantes nessa época do 
ano nas regiões que adotam esse horário.  

ddd)))    incentivar o turismo, permitindo um melhor aproveitamento 
do período da tarde, horário em que os bares e restaurantes 
são mais freqüentados.  

eee)))   responder a uma exigência das indústrias, possibilitando que elas 
realizem um melhor escalonamento das férias de seus funcionários.  

 

444222   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000444)))    
Há estudos que apontam razões econômicas e ambientais para 
que o gás natural possa vir a tornar-se, ao longo deste século, a 
principal fonte de energia em lugar do petróleo. Justifica-se essa 
previsão, entre outros motivos, porque o gás natural 

aaa)))   além de muito abundante na natureza é um combustível renovável.  

bbb)))    tem novas jazidas sendo exploradas e é menos poluente que o 
petróleo.  

ccc)))    vem sendo produzido com sucesso a partir do carvão mineral.  

ddd)))    pode ser renovado em escala de tempo muito inferior à do 
petróleo.  

eee)))    não produz CO2 em sua queima, impedindo o efeito estufa.  

444555   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000444)))    
O excesso de veículos e os congestionamentos em grandes 
cidades são temas de freqüentes reportagens. Os meios de 
transportes utilizados e a forma como são ocupados têm reflexos 
nesses congestionamentos, além de problemas ambientais e 
econômicos. No gráfico a seguir, podem-se observar valores 
médios do consumo de energia por passageiro e por quilômetro 
rodado, em diferentes meios de transporte, para veículos em 
duas condições de ocupação (número de passageiros): ocupação 
típica e ocupação máxima. 

 
Esses dados indicam que políticas de transporte urbano devem 
também levar em conta que a maior eficiência no uso de energia 
ocorre para os 

aaa)))    ônibus, com ocupação típica.  

bbb)))    automóveis, com poucos passageiros.  

ccc)))    transportes coletivos, com ocupação máxima.  

ddd)))    automóveis, com ocupação máxima.  

eee)))    trens, com poucos passageiros.  

555222   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000444)))    
Um certo carro esporte é desenhado na Califórnia, 

financiado por Tóquio, o protótipo criado em Worthing 
(Inglaterra) e a montagem é feita nos EUA e México, com 
componentes eletrônicos inventados em Nova Jérsei (EUA), 
              J       …   J                                -
                                            ‘        
U  ’                                                    
México, Caribe ou Filipinas. 

(Renato Ortiz, Mundialização e Cultura) 

O texto ilustra como em certos países produz-se tanto um carro 
esporte caro e sofisticado, quanto roupas que nem sequer levam 
uma etiqueta identificando o país produtor. De fato, tais roupas 
costumam ser feitas em fábricas –          “            ” – 
situadas em zonas-francas, onde os trabalhadores nem sempre 
têm direitos trabalhistas garantidos. 
A produção nessas condições indicaria um processo de 
globalização que 

aaa)))    fortalece os Estados Nacionais e diminui as disparidades 
econômicas entre eles pela aproximação entre um centro rico 
e uma periferia pobre.  

bbb)))    garante a soberania dos Estados Nacionais por meio da 
identificação da origem de produção dos bens e mercadorias.  

ccc)))    fortalece igualmente os Estados Nacionais por meio da 
circulação de bens e capitais e do intercâmbio de tecnologia.  

ddd)))    compensa as disparidades econômicas pela socialização de 
novas tecnologias e pela circulação globalizada da mão-de-
obra.  

eee)))    reafirma as diferenças entre um centro rico e uma periferia 
pobre, tanto dentro como fora das fronteiras dos Estados 
Nacionais. 

333999   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000555)))    
A água é um dos fatores determinantes para todos os seres vivos, 
mas a precipitação varia muito nos continentes, como podemos 
observar no mapa abaixo. 

Mapa de distribuição dos grandes desertos e das áreas úmidas 

 
 (Robert E. Ricklefs. A Economia da Natureza, 3. ed. Rio de Janeiro: GuanabaraKoogan , 1996. p. 

55) 

LATITUDE (°) / HEMISFÉRIO TEMPERATURA MÉDIA (°C) 

60 / Norte 0 

30 / Norte 10 

10 / Norte 24 

10 / Sul 28 

30 / Sul 14 

60 / Sul 9 

Ao examinar a tabela da temperatura média anual em algumas 
latitudes, podemos concluir que as chuvas são mais abundantes 
nas maiores latitudes próximas do Equador, porque  

aaa)))    as grandes extensões de terra fria das latitudes extremas 
impedem precipitações mais abundantes.  

bbb)))    a água superficial é mais quente nos trópicos do que nas 
regiões temperadas, causando maior precipitação.  

ccc)))    o ar mais quente tropical retém mais vapor de água na 
atmosfera, aumentando as precipitações.  

ddd)))    o ar mais frio das regiões temperadas retém mais vapor de 
água, impedindo as precipitações.  

eee)))    a água superficial é fria e menos abundante nas latitudes 
extremas, causando menor precipitação.  

 

aaattt iii zzzaaa    aaa    hhhiiissstttóóórrr iiiaaa    dddaaa   TTTeeerrr rrraaa...    
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000999   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000666)))    
Considerando o esquema acima, assinale a opção correta. 

aaa)))    Quando os primeiros hominídeos apareceram na Terra, os 
répteis já existiam há mais de 500 milhões de anos. 

bbb)))    Quando a espécie Homo sapiens surgiu no planeta, América do 
Sul e África estavam fisicamente unidas. 

ccc)))    No Pré-Cambriano, surgiram, em meio líquido, os primeiros 
vestígios de vida no planeta. 

ddd)))    A fragmentação da Pangéia ocasionou o desaparecimento dos 
dinossauros. 

eee)))    A Era Mesozóica durou menos que a Cenozóica.  

111222   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000666)))    
Entre 8 mil e 3 mil anos atrás, ocorreu o desaparecimento de 
grandes mamíferos que viviam na América do Sul. Os mapas a 
seguir apresentam a vegetação dessa região antes e depois de 
uma grande mudança climática que tornou essa região mais 
quente e mais úmida. 

 
Revista Pesquisa Fapesp, n.° 98, 2004. 

As hipóteses a seguir foram levantadas para explicar o 
desaparecimento dos grandes mamíferos na América do Sul. 

III ...    Os seres humanos, que só puderam ocupar a América do Sul 

depois que o clima se tornou mais úmido, mataram os 
grandes animais. 

III III ...    Os maiores mamíferos atuais precisam de vastas áreas 
abertas para manterem o seu modo de vida, áreas essas que 
desapareceram da América do Sul com a mudança climática, 
o que pode ter provocado a extinção dos grandes mamíferos 
sul-americanos. 

III III III ...    A mudança climática foi desencadeada pela queda de um 
grande asteróide, a qual causou o desaparecimento dos 
grandes mamíferos e das aves. 

É cientificamente aceitável o que se afirma 

aaa)))    apenas em I.  

bbb)))    apenas em II.  

ccc)))    apenas em III.  

ddd)))    apenas em I e III.  

eee)))    em I, II e III. 

222111   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000666)))    
Tendências nas migrações internacionais 

O relatório anual (2002) da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) revela 
transformações na origem dos fluxos migratórios. Observa-
se aumento das migrações de chineses, filipinos, russos e 
ucranianos com destino aos países-membros da OCDE. 
Também foi registrado aumento de fluxos migratórios 
provenientes da América Latina. 

Trends in international migration — 2002. Internet: <www.ocde.org> (com adaptações). 

No mapa seguinte, estão destacados, com a cor preta, os países 
que mais receberam esses fluxos migratórios em 2002. 

 
As migrações citadas estão relacionadas, principalmente, à  

aaa)))    ameaça de terrorismo em países pertencentes à OCDE. 

bbb)))    política dos países mais ricos de incentivo à imigração. 

ccc)))    perseguição religiosa em países muçulmanos. 

ddd)))    repressão política em países do Leste Europeu. 

eee)))    busca de oportunidades de emprego. 

222222   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000666)))    
Os mapas a seguir revelam como as fronteiras e suas 
representações gráficas são mutáveis. 

 
Essas significativas mudanças nas fronteiras de países da Europa 
Oriental nas duas últimas décadas do século XX, direta ou 
indiretamente, resultaram 

aaa)))    do fortalecimento geopolítico da URSS e de seus países aliados, 
na ordem internacional.  

bbb)))    da crise do capitalismo na Europa, representada 
principalmente pela queda do muro de Berlim. 
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ccc)))    da luta de antigas e tradicionais comunidades nacionais e 
religiosas oprimidas por Estados criados antes da Segunda 
Guerra Mundial.  

ddd)))    do avanço do capitalismo e da ideologia neoliberal no mundo 
ocidental. 

eee)))    da necessidade de alguns países subdesenvolvidos ampliarem 
seus territórios.  

TTTeeexxxtttooo   pppaaarrraaa    aaasss    qqquuueeessstttõõõeeesss    222333   eee    222444   
Nos últimos anos, ocorreu redução gradativa da taxa de 
crescimento populacional em quase todos os continentes. A 
seguir, são apresentados dados relativos aos países mais 
populosos em 2000 e também as projeções para 2050. 

 
 Internet: <www.ibge.gov.br>. 

222333   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000666)))    
Com base nas informações acima, é correto afirmar que, no 
período de 2000 a 2050, 

aaa)))    a taxa de crescimento populacional da China será negativa. 

bbb)))    a população do Brasil duplicará. 

ccc)))    a taxa de crescimento da população da Indonésia será menor 
que a dos EUA. 

ddd)))    a população do Paquistão crescerá mais de 100%.  

eee)))    a China será o país com a maior taxa de crescimento 
populacional do mundo.  

 

222888   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000666)))    
No Brasil, verifica-se que a Lua, 
quando está na fase cheia, nasce por 
volta das 18 horas e se põe por volta 
das 6 horas. Na fase nova, ocorre o 
inverso: a Lua nasce às 6 horas e se 
põe às 18 horas, aproximadamente. 
Nas fases crescente e minguante, ela 
nasce e se põe em horários 
intermediários. Sendo assim, a Lua na 
fase ilustrada na figura acima poderá ser observada no ponto 
mais alto de sua trajetória no céu por volta de 

aaa)))    meia-noite.  

bbb)))    três horas da madrugada.  

ccc)))    nove horas da manhã.  

ddd)))    meio-dia.  

eee)))    seis horas da tarde.  

   

222999   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000666)))    
A poluição ambiental tornou-se grave problema a ser enfrentado 
pelo mundo contemporâneo. No gráfico seguinte, alguns países 
estão agrupados de acordo com as respectivas emissões médias 
anuais de CO2 per capita. 

 
Considerando as características dos países citados, bem como as 
emissões médias anuais de CO2 per capita indicadas no gráfico, 
assinale a opção correta. 

aaa)))    O índice de emissão de CO2 per capita dos países da União 
Européia se equipara ao de alguns países emergentes.  

bbb)))    A China lança, em média, mais CO2 per capita na atmosfera que 
os EUA.  

ccc)))    A soma das emissões de CO2 per capita de Brasil, Índia e 
Indonésia é maior que o total lançado pelos EUA. 

ddd)))    A emissão de CO2 é tanto maior quanto menos desenvolvido é 
o país. 

eee)))    A média de lançamento de CO2 em regiões e países 
desenvolvidos é superior a 15 toneladas por pessoa ao ano.  

333000   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000666)))    
Com base em projeções realizadas por especialistas, prevê-se, para 
o fim do século XXI, aumento de temperatura média, no planeta, 
entre 1,4°C e 5,8°C. Como conseqüência desse aquecimento, 
possivelmente o clima será mais quente e mais úmido bem como 
ocorrerão mais enchentes em algumas áreas e secas crônicas em 
outras. O aquecimento também provocará o desaparecimento de 
algumas geleiras, o que acarretará o aumento do nível dos oceanos 
e a inundação de certas áreas litorâneas. 
As mudanças climáticas previstas para o fim do século XXI 

aaa)))    provocarão a redução das taxas de evaporação e de 
condensação do ciclo da água.  

bbb)))    poderão interferir nos processos do ciclo da água que 
envolvem mudanças de estado físico. 

ccc)))    promoverão o aumento da disponibilidade de alimento das 
espécies marinhas. 

ddd)))    induzirão o aumento dos mananciais, o que solucionará os 
problemas de falta de água no planeta. 

eee)))    causarão o aumento do volume de todos os cursos de água, o 
que minimizará os efeitos da poluição aquática.  

333222   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000666)))    
Chuva ácida é o termo utilizado para designar precipitações com 
valores de pH inferiores a 5,6. As principais substâncias que 
contribuem para esse processo são os óxidos de nitrogênio e de 
enxofre provenientes da queima de combustíveis fósseis e, 
também, de fontes naturais. Os problemas causados pela chuva 
ácida ultrapassam fronteiras políticas regionais e nacionais. A 
amplitude geográfica dos efeitos da chuva ácida está relacionada 
principalmente com 

aaa)))    a circulação atmosférica e a quantidade de fontes emissoras de 
óxidos de nitrogênio e de enxofre.  

bbb)))    a quantidade de fontes emissoras de óxidos de nitrogênio e de 
enxofre e a rede hidrográfica.  

ccc)))    a topografia do local das fontes emissoras de óxidos de 
nitrogênio e de enxofre e o nível dos lençóis freáticos.  

ddd)))    a quantidade de fontes emissoras de óxidos de nitrogênio e de 
enxofre e o nível dos lençóis freáticos.  

eee)))    a rede hidrográfica e a circulação atmosférica.  
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333333   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000666)))    
As florestas tropicais úmidas contribuem muito para a 
manutenção da vida no planeta, por meio do chamado seqüestro 
de carbono atmosférico. Resultados de observações sucessivas, 
nas últimas décadas, indicam que a floresta amazônica é capaz de 
absorver até 300 milhões de toneladas de carbono por ano. 
Conclui-se, portanto, que as florestas exercem importante papel 
no controle 

aaa)))    das chuvas ácidas, que decorrem da liberação, na atmosfera, 
do dióxido de carbono resultante dos desmatamentos por 
queimadas. 

bbb)))    das inversões térmicas, causadas pelo acúmulo de dióxido de 
carbono resultante da não-dispersão dos poluentes para as 
regiões mais altas da atmosfera. 

ccc)))    da destruição da camada de ozônio, causada pela liberação, na 
atmosfera, do dióxido de carbono contido nos gases do grupo 
dos clorofluorcarbonos. 

ddd)))    do efeito estufa provocado pelo acúmulo de carbono na 
atmosfera, resultante da queima de combustíveis fósseis, como 
carvão mineral e petróleo. 

eee)))    da eutrofização das águas, decorrente da dissolução, nos rios, 
do excesso de dióxido de carbono presente na atmosfera.  

444000   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000666)))    
O aqüífero Guarani, megarreservatório hídrico 

subterrâneo da América do Sul, com 1,2 milhão de km
2
, não é 

o "mar de água doce" que se pensava existir. Enquanto em 
algumas áreas a água é excelente, em outras, é inacessível, 
escassa ou não-potável. O aqüífero pode ser dividido em 
quatro grandes compartimentos. No compartimento Oeste, há 
boas condições estruturais que proporcionam recarga rápida a 
partir das chuvas e as águas são, em geral, de boa qualidade e 
potáveis. Já no compartimento Norte-Alto Uruguai, o sistema 
encontra-se coberto por rochas vulcânicas, as profundidades 
que variam de 350m a 1.200m. Suas águas são muito antigas, 
datando da Era Mesozóica, e não são potáveis em grande 
parte da área, com elevada salinidade, sendo que os altos 
teores de fluoretos e de sódio podem causar alcalinização do 
solo. 

Scientific American Brasil, n.° 47, abr./2006 (com adaptações). 

Em relação ao aqüífero Guarani, é correto afirmar que 

aaa)))    seus depósitos não participam do ciclo da água. 

bbb)))    águas provenientes de qualquer um de seus compartimentos 
solidificam-se a 0°C.  

ccc)))    é necessário, para utilização de seu potencial como 
reservatório de água potável, conhecer detalhadamente o 
aqüífero. 

ddd)))    a água é adequada ao consumo humano direto em grande 
parte da área do compartimento Norte-Alto Uruguai.  

eee)))    o uso das águas do compartimento Norte-Alto Uruguai para 
irrigação deixaria ácido o solo.  

444111   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000666)))    
A situação atual das bacias hidrográficas de São Paulo tem sido 
alvo de preocupações ambientais: a demanda hídrica é maior que 
a oferta de água e ocorre excesso de poluição industrial e 
residencial. Um dos casos mais graves de poluição da água é o da 
bacia do alto Tietê, onde se localiza a região metropolitana de 
São Paulo. Os rios Tietê e Pinheiros estão muito poluídos, o que 
compromete o uso da água pela população. 
Avalie se as ações apresentadas abaixo são adequadas para se 
reduzir a poluição desses rios. 

III ...    Investir em mecanismos de reciclagem da água utilizada nos 
processos industriais. 

III III ...    Investir em obras que viabilizem a transposição de águas de 
mananciais adjacentes para os rios poluídos. 

III III III ...    Implementar obras de saneamento básico e construir 
estações de tratamento de esgotos. 

 

É adequado o que se propõe 

aaa)))    apenas em I.  

bbb)))    apenas em II.  

ccc)))    apenas em I e III.  

ddd)))    apenas em II e III.  

eee)))    em I, II e III. 
 

555000   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000666)))    
O funcionamento de uma usina nucleoelétrica típica baseia-se na 
liberação de energia resultante da divisão do núcleo de urânio 
em núcleos de menor massa, processo conhecido como fissão 
nuclear. Nesse processo, utiliza-se uma mistura de diferentes 
átomos de urânio, de forma a proporcionar uma concentração de 
apenas 4% de material físsil. Em bombas atômicas, são utilizadas 
concentrações acima de 20% de urânio físsil, cuja obtenção é 
trabalhosa, pois, na natureza, predomina o urânio não-físsil. Em 
grande parte do armamento nuclear hoje existente, utiliza-se, 
então, como alternativa, o plutônio, material físsil produzido por 
reações nucleares no interior do reator das usinas 
nucleoelétricas. Considerando-se essas informações, é correto 
afirmar que  

aaa)))    a disponibilidade do urânio na natureza está ameaçada devido 
à sua utilização em armas nucleares. 

bbb)))    a proibição de se instalarem novas usinas nucleoelétricas não 
causará impacto na oferta mundial de energia. 

ccc)))    a existência de usinas nucleoelétricas possibilita que um de 
seus subprodutos seja utilizado como material bélico.  

ddd)))    a obtenção de grandes concentrações de urânio físsil é 
viabilizada em usinas nucleoelétricas.  

eee)))    a baixa concentração de urânio físsil em usinas nucleoelétricas 
impossibilita o desenvolvimento energético. 

555111   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000666)))    
Na avaliação da eficiência de usinas quanto à produção e aos 
impactos ambientais, utilizam-se vários critérios, tais como: razão 
entre produção efetiva anual de energia elétrica e potência 
instalada ou razão entre potência instalada e área inundada pelo 
reservatório. No quadro seguinte, esses parâmetros são aplicados 
às duas maiores hidrelétricas do mundo: Itaipu, no Brasil, e Três 
Gargantas, na China.  

Parâmetros Itaipu Três Gargantas 

potência instalada 12.600 MW 18.200 MW 

produção efetiva de 
energia elétrica 

93 bilhões de 
kWh/ano 

84 bilhões de 
kWh/ano 

área inundada pelo 
reservatório 

reservatório 1.400 
km

2
 

1.000 km
2
 

Internet: <www.itaipu.gov.br>. 

Com base nessas informações, avalie as afirmativas que se 
seguem.  

III ...    A energia elétrica gerada anualmente e a capacidade 
nominal máxima de geração da hidrelétrica de Itaipu são 
maiores que as da hidrelétrica de Três Gargantas. 

III III ...    Itaipu é mais eficiente que Três Gargantas no uso da 
potência instalada na produção de energia elétrica. 

III III III ...    A razão entre potência instalada e área inundada pelo 
reservatório é mais favorável na hidrelétrica Três Gargantas 
do que em Itaipu.  

É correto apenas o que se afirma em 

aaa)))    I.  

bbb)))    II.  

ccc)))    III.  

ddd)))    I e III.  

eee)))    II e III. 
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555444   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000666)))    
Não é nova a idéia de se extrair energia dos oceanos aproveitando-se 
a diferença das marés alta e baixa. Em 1967, os franceses instalaram 
                 “    -      ”                           
equipada de 24 turbinas, aproveitando-se a potência máxima 
instalada de 240 MW, suficiente para a demanda de uma cidade com 
200 mil habitantes. Aproximadamente 10% da potência total 
instalada são demandados pelo consumo residencial.  
Nessa cidade francesa, aos domingos, quando parcela dos 
setores industrial e comercial pára, a demanda diminui 40%. 
Assim, a produção de energia correspondente à demanda aos 
domingos será atingida mantendo-se  

III ...    todas as turbinas em funcionamento, com 60% da 
capacidade máxima de produção de cada uma delas.  

III III ...    a metade das turbinas funcionando em capacidade máxima e 
o restante, com 20% da capacidade máxima.  

III III III ...    quatorze turbinas funcionando em capacidade máxima, uma 
com 40% da capacidade máxima e as demais desligadas.  

Está correta a situação descrita  

aaa)))    apenas em I. 

bbb)))    apenas em II.  

ccc)))    apenas em I e III  

ddd)))    apenas em II e III  

eee)))    em I, II e III  

555555   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000666)))    
Em certas regiões litorâneas, o sal é obtido da água do mar pelo 
processo de cristalização por evaporação. Para o 
desenvolvimento dessa atividade, é mais adequado um local  

aaa)))    plano, com alta pluviosidade e pouco vento. 

bbb)))    plano, com baixa pluviosidade e muito vento. 

ccc)))    plano, com baixa pluviosidade e pouco vento. 

ddd)))    montanhoso, com alta pluviosidade e muito vento. 

eee)))    montanhoso, com baixa pluviosidade e pouco vento. 

TTTEEEXXXTTTOOO   PPPAAARRRAAA   AAA SSS   QQQUUUEEESSSTTTÕÕÕEEESSS   555666   EEE    555777      
Para se discutirem políticas energéticas, é importante que se 
analise a evolução da Oferta Interna de Energia (OIE) do país. 
Essa oferta expressa as contribuições relativas das fontes de 
energia utilizadas em todos os setores de atividade. O gráfico a 
seguir apresenta a evolução da OIE no Brasil, de 1970 a 2002.  

 
Ministério de Minas e Energia – MME/Brasil.  

555666   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000666)))    
Com base nos dados do gráfico, verifica-se que, comparado ao do 
ano de 1970, o percentual de oferta de energia oriunda de 
recursos renováveis em relação à oferta total de energia, em 
2002, apresenta contribuição  

aaa)))    menor, pois houve expressiva diminuição do uso de carvão 
mineral, lenha e carvão vegetal. 

bbb)))    menor, pois o aumento do uso de derivados da cana-de-açúcar 
e de hidreletricidade não compensou a diminuição do uso de 
lenha e carvão vegetal. 

ccc)))    maior, pois houve aumento da oferta de hidreletricidade, dado 
que esta utiliza o recurso de maior disponibilidade no país. 

ddd)))    maior, visto que houve expressivo aumento da utilização de 
todos os recursos renováveis do país.  

eee)))    maior, pois houve pequeno aumento da utilização de gás 
natural e dos produtos derivados da cana-de-açúcar. 

 

555777   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000666)))    
Considerando-se que seja mantida a tendência de utilização de 
recursos energéticos observada ao longo do período 1970-2002, 
a opção que melhor complementa o gráfico como projeção para 
o período 2002-2010 é  

aaa)))     

 

bbb)))     

 

ccc)))     

 

ddd)))     

 

eee)))     

 

  

   

111000   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000777)))    

 
Folha de S. Paulo, 25/3/2007. 

Confrontando-se as informações do texto com as da charge 
acima, conclui-se que  

aaa)))    a charge contradiz o texto ao mostrar que o Brasil possui 
tecnologia avançada no setor agrícola.  

bbb)))    a charge e o texto abordam, a respeito da cana-de-açúcar 
brasileira, duas realidades distintas e sem relação entre si.  

ccc)))    o texto e a charge consideram a agricultura brasileira avançada, 
do ponto de vista tecnológico.  

ddd)))    a charge mostra o cotidiano do trabalhador, e o texto defende 
o fim da mecanização da produção da cana-de-açúcar no setor 
sucroalcooleiro.  

eee)))    o texto mostra disparidades na agricultura brasileira, na qual 
convivem alta tecnologia e condições precárias de trabalho, 
que a charge ironiza.  

   



 

  30 

      

TTTEEEXXXTTTOOO   PPPAAARRRAAA   AAA SSS   QQQUUUEEESSSTTTÕÕÕEEESSS   DDDEEE    444 999    AAA   555111   
Os gráficos abaixo, extraídos do sítio eletrônico do IBGE, 
apresentam a distribuição da população brasileira por sexo e 
faixa etária no ano de 1990 e projeções dessa população para 
2010 e 2030. 

 

444999   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000777)))    
A partir da comparação da pirâmide etária relativa a 1990 com as 
projeções para 2030 e considerando-se os processos de formação 
socioeconômica da população brasileira, é correto afirmar que  

aaa)))    a expectativa de vida do brasileiro tende a aumentar na 
medida em que melhoram as condições de vida da população.  

bbb)))    a população do país tende a diminuir na medida em que a taxa 
de mortalidade diminui. 

ccc)))    a taxa de mortalidade infantil tende a aumentar na medida em 
que aumenta o índice de desenvolvimento humano.  

ddd)))    a necessidade de investimentos no setor de saúde tende a 
diminuir na medida em que aumenta a população idosa.  

eee)))    o nível de instrução da população tende a diminuir na medida 
em que diminui a população.  

555000   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000777)))    
Se for confirmada a tendência apresentada nos gráficos relativos 
à pirâmide etária, em 2050,  

aaa)))    a população brasileira com 80 anos de idade será composta por 
mais homens que mulheres.  

bbb)))    a maioria da população brasileira terá menos de 25 anos de 
idade.  

ccc)))    a população brasileira do sexo feminino será inferior a 2 
milhões.  

ddd)))    a população brasileira com mais de 40 anos de idade será 
maior que em 2030.  

eee)))    a população brasileira será inferior à população de 2010.  

555111   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000777)))    
Se forem confirmadas as projeções apresentadas, a população 
brasileira com até 80 anos de idade será, em 2030, 

aaa)))    menor que 170 milhões de habitantes.  

bbb)))    maior que 170 milhões e menor que 210 milhões de 
habitantes.  

ccc)))    maior que 210 milhões e menor que 290 milhões de 
habitantes.  

ddd)))    maior que 290 milhões e menor que 370 milhões de 
habitantes.  

eee)))    maior que 370 milhões de habitantes.  

555888   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000777)))    
Se comparado com o uso do milho como matéria-prima na 
obtenção do etanol, o uso da cana-de-açúcar é  

aaa)))    mais eficiente, pois a produtividade do canavial é maior que a 
do milharal, superando-a em mais do dobro de litros de álcool 
produzido por hectare.  

bbb)))    mais eficiente, pois gasta-se menos energia fóssil para se 
produzir 1 litro de álcool a partir do milho do que para produzi-
lo a partir da cana.  

ccc)))    igualmente eficiente, pois, nas duas situações, as diferenças 
entre o preço de venda do litro do álcool e o custo de sua 
produção se equiparam.  

ddd)))    menos eficiente, pois o balanço energético para se produzir o 
etanol a partir da cana é menor que o balanço energético para 
produzi-lo a partir do milho.  

eee)))    menos eficiente, pois o custo de produção do litro de álcool a 
partir da cana é menor que o custo de produção a partir do 
milho.  

555999   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000777)))    
Considerando-se as informações do texto, é correto afirmar que 

aaa)))    o cultivo de milho ou de cana-de-açúcar favorece o aumento 
da biodiversidade.  

bbb)))    o impacto ambiental da produção estadunidense de etanol é o 
mesmo da produção brasileira.  

ccc)))    a substituição da gasolina pelo etanol em veículos automotores 
pode atenuar a tendência atual de aumento do efeito estufa.  

ddd)))    a economia obtida com o uso de etanol como combustível, 
especialmente nos EUA, vem sendo utilizada para a 
conservação do meio ambiente.  

eee)))    a utilização de milho e de cana-de-açúcar para a produção de 
combustíveis renováveis favorece a preservação das 
características originais do solo.  

666000   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000777)))    
Qual das seguintes fontes de produção de energia é a mais 
recomendável para a diminuição dos gases causadores do 
aquecimento global? 

aaa)))    Óleo diesel.  

bbb)))    Gasolina.  

ccc)))    Carvão mineral.  

ddd)))    Gás natural.  

eee)))    Vento. 
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666111   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000777)))    

 
Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (com adaptações). 

As figuras acima apresentam dados referentes aos consumos de 
energia elétrica e de água relativos a cinco máquinas industriais 
de lavar roupa comercializadas no Brasil. A máquina ideal, quanto 
a rendimento econômico e ambiental, é aquela que gasta, 
simultaneamente, menos energia e água. 
Com base nessas informações, conclui-se que, no conjunto 
pesquisado, 

aaa)))    quanto mais uma máquina de lavar roupa economiza água, 
mais ela consome energia elétrica.  

bbb)))    a quantidade de energia elétrica consumida por uma máquina 
de lavar roupa é inversamente proporcional à quantidade de 
água consumida por ela.  

ccc)))    a máquina I é ideal, de acordo com a definição apresentada.  

ddd)))    a máquina que menos consome energia elétrica não é a que 
consome menos água.  

eee)))    a máquina que mais consome energia elétrica não é a que 
consome mais água.  

666222   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000777)))    
De acordo com a legislação brasileira, são tipos de água 
engarrafada que podem ser vendidos no comércio para o 
consumo humano: 

água mineral: água que, proveniente de fontes naturais ou 
captada artificialmente, possui composição química ou 
propriedades físicas ou físico-químicas específicas, com 
características que lhe conferem ação medicamentosa; 

água potável de mesa: água que, proveniente de fontes 
naturais ou captada artificialmente, possui características 
que a tornam adequada ao consumo humano;  

água purificada adicionada de sais: água produzida 
artificialmente por meio da adição à água potável de sais de 
uso permitido, podendo ser gaseificada.  

Com base nessas informações, conclui-se que  

aaa)))    os três tipos de água descritos na legislação são potáveis.  

bbb)))    toda água engarrafada vendida no comércio é água mineral.  

ccc)))    água purificada adicionada de sais é um produto natural 
encontrado em algumas fontes específicas.  

ddd)))    a água potável de mesa é adequada para o consumo humano 
porque apresenta extensa flora bacteriana.  

eee)))    a legislação brasileira reconhece que todos os tipos de água 
têm ação medicamentosa.  

666333   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000777)))    
O artigo 1.º da Lei Federal n.º 9.433/1997 (Lei das Águas) 
estabelece, entre outros, os seguintes fundamentos: 

III ...    a água é um bem de domínio público; 

III III ...    a água é um recurso natural limitado, dotado de valor 
econômico; 

III III III ...    em situações de escassez, os usos prioritários dos recursos 
hídricos são o consumo humano e a dessedentação de 
animais; 

IIIVVV...    a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o 
uso múltiplo das águas. 

Considere que um rio nasça em uma fazenda cuja única atividade 
produtiva seja a lavoura irrigada de milho e que a companhia de 
águas do município em que se encontra a fazenda colete água 
desse rio para abastecer a cidade. Considere, ainda, que, durante 
uma estiagem, o volume de água do rio tenha chegado ao nível 
crítico, tornando-se insuficiente para garantir o consumo humano 
e a atividade agrícola mencionada. 
Nessa situação, qual das medidas abaixo estaria de acordo com o 
artigo 1.º da Lei das Águas? 

aaa)))    Manter a irrigação da lavoura, pois a água do rio pertence ao 
dono da fazenda.  

bbb)))    Interromper a irrigação da lavoura, para se garantir o 
abastecimento de água para consumo humano.  

ccc)))    Manter o fornecimento de água apenas para aqueles que 
pagam mais, já que a água é bem dotado de valor econômico.  

ddd)))    Manter o fornecimento de água tanto para a lavoura quanto 
para o consumo humano, até o esgotamento do rio.  

eee)))    Interromper o fornecimento de água para a lavoura e para o 
consumo humano, a fim de que a água seja transferida para 
outros rios.  

000888   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000888)))    

 
Analisando-se os dados do gráfico acima, que remetem a critérios 
e objetivos no estabelecimento de unidades de conservação no 
Brasil, constata-se que: 

aaa)))    O equilíbrio entre unidades de conservação de proteção 
integral e de uso sustentável já atingido garante a preservação 
presente e futura da Amazônia. 

bbb)))    As condições de aridez e a pequena diversidade biológica 
observadas na Caatinga explicam por que a área destinada à 
proteção integral desse bioma é menor que a dos demais 
biomas brasileiros.  

ccc)))    O Cerrado, a Mata Atlântica e o Pampa, biomas mais 
intensamente modificados pela ação humana, apresentam 
proporção maior de unidades de proteção integral que de 
unidades de uso sustentável.  

ddd)))    O estabelecimento de unidades de conservação deve ser 
incentivado para a preservação dos recursos hídricos e a 
manutenção da biodiversidade. 

eee)))    A sustentabilidade do Pantanal é inatingível, razão pela qual 
não foram criadas unidades de uso sustentável nesse bioma. 
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000999   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000888)))    
As florestas tropicais estão entre os maiores, mais diversos 

e complexos biomas do planeta. Novos estudos sugerem que 
elas sejam potentes reguladores do clima, ao provocarem um 
fluxo de umidade para o interior dos continentes, fazendo com 
que essas áreas de floresta não sofram variações extremas de 
temperatura e tenham umidade suficiente para promover a 
vida. Um fluxo puramente físico de umidade do oceano para o 
continente, em locais onde não há florestas, alcança poucas 
centenas de quilômetros. Verifica-se, porém, que as chuvas 
sobre florestas nativas não dependem da proximidade do 
oceano. Esta evidência aponta para a existência de uma 
podero   “                        ”                      
exemplo, a bacia amazônica. Devido à grande e densa área de 
                                                   “     ” 
consegue devolver rapidamente a água para o ar, mantendo 
ciclos de evaporação e condensação que fazem a umidade 
chegar a milhares de quilômetros no interior do continente. 

A. D. Nobre. Almanaque Brasil Socioambiental. Instituto Socioambiental, 2008, p. 368-9 (com 
adaptações). 

As florestas crescem onde chove, ou chove onde crescem as 
florestas? De acordo com o texto, 

aaa)))    Onde chove, há floresta. 

bbb)))    Onde a floresta cresce, chove.  

ccc)))    Onde há oceano, há floresta.  

ddd)))    Apesar da chuva, a floresta cresce.  

eee)))    No interior do continente, só chove onde há floresta.  

111666   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000888)))    
 O sistema de fusos horários foi proposto na Conferência 
Internacional do Meridiano, realizada em Washington, em 1884. 
Cada fuso corresponde a uma faixa de 15º entre dois meridianos. 
O meridiano de Greenwich foi escolhido para ser a linha mediana 
do fuso zero. Passando-se um meridiano pela linha mediana de 
cada fuso, enumeram-se 12 fusos para leste e 12 fusos para oeste 
do fuso zero, obtendo-se, assim, os 24 fusos e o sistema de zonas 
de horas. Para cada fuso a leste do fuso zero, soma-se 1 hora, e, 
para cada fuso a oeste do fuso zero, subtrai-se 1 hora. A partir da 
Lei n.° 11.662/2008, o Brasil, que fica a oeste de Greenwich e 
tinha quatro fusos, passa a ter somente 3 fusos horários. 
 Em relação ao fuso zero, o Brasil abrange os fusos 2, 3 e 4. 
Por exemplo, Fernando de Noronha está no fuso 2, o estado do 
Amapá está no fuso 3 e o Acre, no fuso 4.  
A cidade de Pequim, que sediou os XXIX Jogos Olímpicos de 
Verão, fica a leste de Greenwich, no fuso 8. Considerando-se que 
a cerimônia de abertura dos jogos tenha ocorrido às 20 h 8 min, 
no horário de Pequim, do dia 8 de agosto de 2008, a que horas os 
brasileiros que moram no estado do Amapá devem ter ligado 
seus televisores para assistir ao início da cerimônia de abertura? 

aaa)))    9 h 8 min, do dia 8 de agosto.  

bbb)))    12 h 8 min, do dia 8 de agosto.  

ccc)))    15 h 8 min, do dia 8 de agosto.  

ddd)))    1 h 8 min, do dia 9 de agosto.  

eee)))    4 h 8 min, do dia 9 de agosto.  

111888   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000888)))    
A China comprometeu-se a indenizar a Rússia pelo 

derramamento de benzeno de uma indústria petroquímica 
chinesa no rio Songhua, um afluente do rio Amur, que faz 
parte da fronteira entre os dois países. O presidente da 
Agência Federal de Recursos de Água da Rússia garantiu 
que o benzeno não chegará aos dutos de água potável, mas 
pediu à população que fervesse a água corrente e evitasse 
a pesca no rio Amur e seus afluentes. As autoridades locais 
estão armazenando centenas de toneladas de carvão, já 
que o mineral é considerado eficaz absorvente de benzeno. 

Internet: <jbonline.terra.com.br> (com adaptações). 

Levando-se em conta as medidas adotadas para a minimização 
dos danos ao ambiente e à população, é correto afirmar que  

aaa)))    O carvão mineral, ao ser colocado na água, reage com o 
benzeno, eliminando-o.  

bbb)))    O benzeno é mais volátil que a água e, por isso, é necessário 
que esta seja fervida.  

ccc)))    A orientação para se evitar a pesca deve-se à necessidade de 
preservação dos peixes.  

ddd)))    O benzeno não contaminaria os dutos de água potável, porque 
seria decantado naturalmente no fundo do rio.  

eee)))    A poluição causada pelo derramamento de benzeno da 
indústria chinesa ficaria restrita ao rio Songhua.  

111999   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000888)))    
Em 2006, foi realizada uma conferência das Nações 

Unidas em que se discutiu o problema do lixo eletrônico, 
também denominado e-waste. Nessa ocasião, destacou-se 
a necessidade de os países em desenvolvimento serem 
protegidos das doações nem sempre bem-intencionadas 
dos países mais ricos. Uma vez descartados ou doados, 
equipamentos eletrônicos chegam a países em 
                                “            
               ”                                       
liberando chumbo, cádmio, mercúrio e outros materiais 
tóxicos. 

Internet: <g1.globo.com> (com adaptações). 

A discussão dos problemas associados ao e-waste leva à 
conclusão de que  

aaa)))    Os países que se encontram em processo de industrialização 
necessitam de matérias-primas recicladas oriundas dos países 
mais ricos.  

bbb)))    O objetivo dos países ricos, ao enviarem mercadorias 
recondicionadas para os países em desenvolvimento, é o de 
conquistar mercados consumidores para seus produtos.  

ccc)))    O avanço rápido do desenvolvimento tecnológico, que torna os 
produtos obsoletos em pouco tempo, é um fator que deve ser 
considerado em políticas ambientais.  

ddd)))    O excesso de mercadorias recondicionadas enviadas para os 
países em desenvolvimento é armazenado em lixões 
apropriados.  

eee)))    As mercadorias recondicionadas oriundas de países ricos 
melhoram muito o padrão de vida da população dos países em 
desenvolvimento.  

222555   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000888)))    
A energia geotérmica tem sua origem no núcleo 

                                                 4 000˚   
Essa energia é primeiramente produzida pela 
decomposição de materiais radiativos dentro do planeta. 
Em fontes geotérmicas, a água, aprisionada em um 
reservatório subterrâneo, é aquecida pelas rochas ao redor 
e fica submetida a altas pressões, podendo atingir 
temperaturas de até 370 ºC sem entrar em ebulição. Ao ser 
liberada na superfície, à pressão ambiente, ela se vaporiza 
e se resfria, formando fontes ou gêiseres. O vapor de poços 
geotérmicos é separado da água e é utilizado no 
funcionamento de turbinas para gerar eletricidade. A água 
quente pode ser utilizada para aquecimento direto ou em 
usinas de dessalinização. 

Roger A. Hinrichs e Merlin Kleinbach. Energia e meio ambiente. Ed. ABDR (com adaptações). 

Depreende-se das informações acima que as usinas geotérmicas 

aaa)))    utilizam a mesma fonte primária de energia que as usinas 
nucleares, sendo, portanto, semelhantes os riscos decorrentes 
de ambas.  

bbb)))    funcionam com base na conversão de energia potencial 
gravitacional em energia térmica. 

ccc)))    podem aproveitar a energia química transformada em térmica 
no processo de dessalinização.  
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ddd)))    assemelham-se às usinas nucleares no que diz respeito à 
conversão de energia térmica em cinética e, depois, em 
elétrica.  

eee)))    transformam inicialmente a energia solar em energia cinética 
e, depois, em energia térmica.  

222666   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000888)))    
Um dos insumos energéticos que volta a ser 

considerado como opção para o fornecimento de petróleo 
é o aproveitamento das reservas de folhelhos 
pirobetuminosos, mais conhecidos como xistos 
pirobetuminosos. As ações iniciais para a exploração de 
xistos pirobetuminosos são anteriores à exploração de 
petróleo, porém as dificuldades inerentes aos diversos 
processos, notadamente os altos custos de mineração e de 
recuperação de solos minerados, contribuíram para 
impedir que essa atividade se expandisse. 

O Brasil detém a segunda maior reserva mundial de 
xisto. O xisto é mais leve que os óleos derivados de 
petróleo, seu uso não implica investimento na troca de 
equipamentos e ainda reduz a emissão de particulados 
pesados, que causam fumaça e fuligem. Por ser fluido em 
temperatura ambiente, é mais facilmente manuseado e 
armazenado. 

Internet: <www2.petrobras.com.br> (com adaptações). 

A substituição de alguns óleos derivados de petróleo pelo óleo 
derivado do xisto pode ser conveniente por motivos  

aaa)))    ambientais: a exploração do xisto ocasiona pouca interferência 
no solo e no subsolo.  

bbb)))    técnicos: a fluidez do xisto facilita o processo de produção de 
óleo, embora seu uso demande troca de equipamentos.  

ccc)))    econômicos: é baixo o custo da mineração e da produção de 
xisto.  

ddd)))    políticos: a importação de xisto, para atender o mercado 
interno, ampliará alianças com outros países. 

eee)))    estratégicos: a entrada do xisto no mercado é oportuna diante 
da possibilidade de aumento dos preços do petróleo.  

222777   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000888)))    
O potencial brasileiro para gerar energia a partir da 

biomassa não se limita a uma ampliação do Pró-álcool.O país 
pode substituir o óleo diesel de petróleo por grande 
variedade de óleos vegetais e explorar a alta produtividade 
das florestas tropicais plantadas. Além da produção de 
celulose, a utilização da biomassa permite a geração de 
energia elétrica por meio de termelétricas a lenha, carvão 
vegetal ou gás de madeira, com elevado rendimento e baixo 
custo. 

Cerca de 30% do território brasileiro é constituído por 
terras impróprias para a agricultura, mas aptas à exploração 
florestal. A utilização de metade dessa área, ou seja, de 120 
milhões de hectares, para a formação de florestas 
energéticas, permitiria produção sustentada do equivalente 
a cerca de 5 bilhões de barris de petróleo por ano, mais que 
o dobro do que produz a Arábia Saudita atualmente. 

José Walter Bautista Vidal. Desafios Internacionais para o século XXI. Seminário da Comissão de 
Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, ago./2002 (com 

adaptações). 

Para o Brasil, as vantagens da produção de energia a partir da 
biomassa incluem  

aaa)))    implantação de florestas energéticas em todas as regiões 
brasileiras com igual custo ambiental e econômico.  

bbb)))    substituição integral, por biodiesel, de todos os combustíveis 
fósseis derivados do petróleo.  

ccc)))    formação de florestas energéticas em terras impróprias para a 
agricultura.  

ddd)))    importação de biodiesel de países tropicais, em que a 
produtividade das florestas seja mais alta.  

eee)))    regeneração das florestas nativas em biomas modificados pelo 
homem, como o Cerrado e a Mata Atlântica.  

222888   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000888)))    
 A Lei Federal n.º 11.097/2005 dispõe sobre a introdução do 
biodiesel na matriz energética brasileira e fixa em 5%, em 
volume, o percentual mínimo obrigatório a ser adicionado ao 
óleo diesel vendido ao consumidor. De acordo com essa lei, 
                 “                                           
motores a combustão interna com ignição por compressão ou, 
conforme regulamento, para geração de outro tipo de energia, 
que possa substituir parcial ou totalmente combustíveis de 
             ”  
A introdução de biocombustíveis na matriz energética brasileira 

aaa)))    colabora na redução dos efeitos da degradação ambiental 
global produzida pelo uso de combustíveis fósseis, como os 
derivados do petróleo.  

bbb)))    provoca uma redução de 5% na quantidade de carbono 
emitido pelos veículos automotores e colabora no controle do 
desmatamento.  

ccc)))    incentiva o setor econômico brasileiro a se adaptar ao uso de 
uma fonte de energia derivada de uma biomassa inesgotável.  

ddd)))    aponta para pequena possibilidade de expansão do uso de 
biocombustíveis, fixado, por lei, em 5% do consumo de 
derivados do petróleo. 

eee)))    diversifica o uso de fontes alternativas de energia que reduzem 
os impactos da produção do etanol por meio da monocultura 
da cana-de-açúcar.  

TTTEEEXXXTTTOOO   PPPAAARRRAAA   AAA SSS   QQQUUUEEESSSTTTÕÕÕEEESSS   333000   EEE    333111   
O gráfico a seguir ilustra a evolução do consumo de eletricidade 
no Brasil, em GWh, em quatro setores de consumo, no período 
de 1975 a 2005. 

 
Balanço Energético Nacional. Brasília: MME, 2003 (com adaptações). 

333000   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000888)))    
A racionalização do uso da eletricidade faz parte dos programas 
oficiais do governo brasileiro desde 1980. No entanto, houve um 
período crítico, conhe          “      ”                      
de hábitos da população brasileira e resultou na maior, mais 
rápida e significativa economia de energia. De acordo com o 
gráfico, conclui-         “      ”                   

aaa)))    1998-1999.  

bbb)))    1999-2000.  

ccc)))    2000-2001.  

ddd)))    2001-2002.  

eee)))    2002-2003.  

333222   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000888)))    
Uma fonte de energia que não agride o ambiente, é 

totalmente segura e usa um tipo de matéria-prima infinita é 
a energia eólica, que gera eletricidade a partir da força dos 
ventos. O Brasil é um país privilegiado por ter o tipo de 
ventilação necessária para produzi-la. Todavia, ela é a menos 
usada na matriz energética brasileira. O Ministério de Minas 
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e Energia estima que as turbinas eólicas produzam apenas 
0,25% da energia consumida no país. Isso ocorre porque ela 
compete com uma usina mais barata e eficiente: a 
hidrelétrica, que responde por 80% da energia do Brasil. O 
investimento para se construir uma hidrelétrica é de 
aproximadamente US$ 100 por quilowatt. Os parques 
eólicos exigem investimento de cerca de US$ 2 mil por 
quilowatt e a construção de uma usina nuclear, de 
aproximadamente US$ 6 mil por quilowatt. Instalados os 
parques, a energia dos ventos é bastante competitiva, 
custando R$ 200,00 por megawatt-hora frente a R$ 150,00 
por megawatt-hora das hidrelétricas e a R$ 600,00 por 
megawatt-hora das termelétricas. 

Época. 21/4/2008 (com adaptações). 

De acordo com o texto, entre as razões que contribuem para a 
menor participação da energia eólica na matriz energética 
brasileira, inclui-se o fato de 

aaa)))    haver, no país, baixa disponibilidade de ventos que podem 
gerar energia elétrica.  

bbb)))    o investimento por quilowatt exigido para a construção de 
parques eólicos ser de aproximadamente 20 vezes o necessário 
para a construção de hidrelétricas.  

ccc)))    o investimento por quilowatt exigido para a construção de 
parques eólicos ser igual a 1/3 do necessário para a construção 
de usinas nucleares.  

ddd)))    o custo médio por megawatt-hora de energia obtida após 
instalação de parques eólicos ser igual a 1,2 multiplicado pelo 
custo médio do megawatt-hora obtido das hidrelétricas.  

eee)))    o custo médio por megawatt-hora de energia obtida após 
instalação de parques eólicos ser igual a 1/3 do custo médio do 
megawatt-hora obtido das termelétricas.  

GGGRRRÁÁÁFFFIIICCCOOO   PPPAAARRRAAA   AAASSS   QQQUUUEEESSSTTTÕÕÕEEESSS   333555   EEE    333666   
No gráfico a seguir, estão especificados a produção brasileira de 
café, em toneladas; a área plantada, em hectares (ha); e o 
rendimento médio do plantio, em kg/ha, no período de 2001 a 
2008. 

 
Fonte: IBGE 

333555   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000888)))    
A análise dos dados mostrados no gráfico revela que  

aaa)))    a produção em 2003 foi superior a 2.100.000 toneladas de 
grãos.  

bbb)))    a produção brasileira foi crescente ao longo de todo o período 
observado. 

ccc)))    a área plantada decresceu a cada ano no período de 2001 a 
2008.  

ddd)))    os aumentos na produção correspondem a aumentos no 
rendimento médio do plantio.  

eee)))    a área plantada em 2007 foi maior que a de 2001.  

444111   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000888)))    
 Ao visitar o Egito do seu tempo, o historiador grego Heródoto 
(484 – 420/30 a.C.) interessou-se por fenômenos que lhe 
pareceram incomuns, como as cheias regulares do rio Nilo. A 
propósito do assunto, escreveu o seguinte:  

 “                                                         
subindo continua durante cem dias; por que ele se retrai e a sua 
corrente baixa, assim que termina esse número de dias, sendo 
que permanece baixo o inverno inteiro, até um novo verão. 
 Alguns gregos apresentam explicações para os fenômenos do 
rio Nilo. Eles afirmam que os ventos do noroeste provocam a 
subida do rio, ao impedir que suas águas corram para o mar. Não 
obstante, com certa freqüência, esses ventos deixam de soprar, 
sem que o rio pare de subir da forma habitual. Além disso, se os 
ventos do noroeste produzissem esse efeito, os outros rios que 
correm na direção contrária aos ventos deveriam apresentar os 
mesmos efeitos que o Nilo, mesmo porque eles todos são 
                            ” 

Heródoto. História (trad.). livro II, 19-23. Chicago: Encyclopaedia Britannica Inc. 2.ª ed. 1990, p. 
52-3 (com adaptações). 

Nessa passagem, Heródoto critica a explicação de alguns gregos 
para os fenômenos do rio Nilo. De acordo com o texto, julgue as 
afirmativas abaixo.  

III ...    Para alguns gregos, as cheias do Nilo devem-se ao fato de 
que suas águas são impedidas de correr para o mar pela 
força dos ventos do noroeste. 

III III ...    O argumento embasado na influência dos ventos do 
noroeste nas cheias do Nilo sustenta-se no fato de que, 
quando os ventos param, o rio Nilo não sobe. 

III III III ...    A explicação de alguns gregos para as cheias do Nilo 
baseava-se no fato de que fenômeno igual ocorria com rios 
de menor porte que seguiam na mesma direção dos ventos. 

 
É correto apenas o que se afirma em  

aaa)))    I.  

bbb)))    II.  

ccc)))    I e II.  

ddd)))    I e III.  

eee)))    II e III.  

666222   (((EEENNNEEEMMM   –––    222000000888)))    
Na América do Sul, as Forças Armadas Revolucionárias da 
Colômbia (Farc) lutam, há décadas, para impor um regime de 
inspiração marxista no país. Hoje, são acusadas de envolvimento 
com o narcotráfico, o qual supostamente financia suas ações, que 
incluem ataques diversos, assassinatos e seqüestros.  
Na Ásia, a Al Qaeda, criada por Osama bin Laden, defende o 
fundamentalismo islâmico e vê nos Estados Unidos da América 
(EUA) e em Israel inimigos poderosos, os quais deve combater 
sem trégua. A mais conhecida de suas ações terroristas ocorreu 
em 2001, quando foram atingidos o Pentágono e as torres do 
World Trade Center.  
A partir das informações acima, conclui-se que  

aaa)))    as ações guerrilheiras e terroristas no mundo contemporâneo 
usam métodos idênticos para alcançar os mesmos propósitos.  

bbb)))    o apoio internacional recebido pelas Farc decorre do 
desconhecimento, pela maioria das nações, das práticas 
violentas dessa organização.  

ccc)))    os EUA, mesmo sendo a maior potência do planeta, foram 
surpreendidos com ataques terroristas que atingiram alvos de 
grande importância simbólica.  

ddd)))    as organizações mencionadas identificam-se quanto aos 
princípios religiosos que defendem.  

eee)))    tanto as Farc quanto a Al Qaeda restringem sua atuação à área 
geográfica em que se localizam, respectivamente, América do 
Sul e Ásia. 
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000777   (((CCCiiiêêê...    HHHuuummmaaannnaaasss    eee    sssuuuaaasss    TTTeeecccnnn ooolllooo ggg iiiaaasss    –––    222000000999)))    
Do ponto de vista geopolítico, a Guerra Fria dividiu a Europa em 
dois blocos. Essa divisão propiciou a formação de alianças 
antagônicas de caráter militar, como a OTAN, que aglutinava os 
países do bloco ocidental, e o Pacto de Varsóvia, que concentrava 
os do bloco oriental. É importante destacar que, na formação da 
OTAN, estão presentes, além dos países do oeste europeu, os 
EUA e o Canadá. Essa divisão histórica atingiu igualmente os 
âmbitos político e econômico que se refletia pela opção entre os 
modelos capitalista e socialista. 
Essa divisão europeia ficou conhecida como 

aaa)))    Cortina de Ferro. 

bbb)))    Muro de Berlim. 

ccc)))    União Europeia. 

ddd)))    Convenção de Ramsar. 

eee)))    Conferência de Estocolmo. 

111111   (((CCCiiiêêê...    HHHuuummmaaannnaaasss    eee    sssuuuaaasss    TTTeeecccnnn ooolllooo ggg iiiaaasss    –––    222000000999)))    
Na democracia estado-unidense, os cidadãos são incluídos na 
sociedade pelo exercício pleno dos direitos políticos e também 
pela ideia geral de direito de propriedade. Compete ao governo 
garantir que esse direito não seja violado. Como consequência, 
mesmo aqueles que possuem uma pequena propriedade sentem-
se cidadãos de pleno direito. 
Na tradição política dos EUA, uma forma de incluir socialmente 
os cidadãos é 

aaa)))    submeter o indivíduo à proteção do governo. 

bbb)))    hierarquizar os indivíduos segundo suas posses. 

ccc)))    estimular a formação de propriedades comunais. 

ddd)))    vincular democracia e possibilidades econômicas individuais. 

eee)))    defender a obrigação de que todos os indivíduos tenham 
propriedades. 

111444   (((CCCiiiêêê...    HHHuuummmaaannnaaasss    eee    sssuuuaaasss    TTTeeecccnnn ooolllooo ggg iiiaaasss    –––    222000000999)))    
Para Caio Prado Jr., a formação brasileira se 

completaria no momento em que fosse superada a nossa 
                                 ―             
interligação com objetivos intern   ―                     
Este momento alto estaria, ou esteve, no futuro. Se 
passarmos a Sérgio Buarque de Holanda, encontraremos 
algo análogo. O país será moderno e estará formado 
quando superar a sua herança portuguesa, rural e 
autoritária, quando então teríamos um país democrático. 
Também aqui o ponto de chegada está mais adiante, na 
dependência das decisões do presente. Celso Furtado, por 
seu turno, dirá que a nação não se completa enquanto as 
alavancas do comando, principalmente do econômico, não 
passarem para dentro do país. Como para os outros dois, a 
conclusão do processo encontra-se no futuro, que agora 
parece remoto. 

SCHWARZ, R. Os sete fôlegos de um livro. Sequências brasileiras. São Paulo: Cia. das Letras,1999 
(adaptado). 

Acerca das expectativas quanto à formação do Brasil, a sentença 
que sintetiza os pontos de vista apresentados no texto é: 

aaa)))    Brasil, um país que vai pra frente. 

bbb)))    Brasil, a eterna esperança. 

ccc)))    Brasil, glória no passado, grandeza no presente. 

ddd)))    Brasil, terra bela, pátria grande. 

eee)))    Brasil, gigante pela própria natureza. 

111999   (((CCCiiiêêê...    HHHuuummmaaannnaaasss    eee    sssuuuaaasss    TTTeeecccnnn ooolllooo ggg iiiaaasss    –––    222000000999)))    
A formação dos Estados foi certamente distinta na 

Europa, na América Latina, na África e na Ásia. Os Estados 
atuais, em especial na América Latina — onde as 
instituições das populações locais existentes à época da 
conquista ou foram eliminadas, como no caso do México e 
do Peru, ou eram frágeis, como no caso do Brasil —, são o 
resultado, em geral, da evolução do transplante de 
instituições europeias feito pelas metrópoles para suas 

colônias. Na África, as colônias tiveram fronteiras 
arbitrariamente traçadas, separando etnias, idiomas e 
tradições, que, mais tarde, sobreviveram ao processo de 
descolonização, dando razão para conflitos que, muitas 
vezes, têm sua verdadeira origem em disputas pela 
exploração de recursos naturais. Na Ásia, a colonização 
europeia se fez de forma mais indireta e encontrou 
sistemas políticos e administrativos mais sofisticados, aos 
quais se superpôs. Hoje, aquelas formas anteriores de 
organização, ou pelo menos seu espírito, sobrevivem nas 
organizações políticas do Estado asiático. 

GUIMARÃES, S. P. Nação, nacionalismo, Estado. Estudos Avançados. São Paulo: EdUSP, v. 22, n.o 
62, jan.- abr. 2008 (adaptado). 

Relacionando as informações ao contexto histórico e geográfico 
por elas evocado, assinale a opção correta acerca do processo de 
formação socioeconômica dos continentes mencionados no 
texto. 

aaa)))    Devido à falta de recursos naturais a serem explorados no 
Brasil, conflitos étnicos e culturais como os ocorridos na África 
estiveram ausentes no período da independência e formação 
do Estado brasileiro. 

bbb)))    A maior distinção entre os processos histórico- formativos dos 
continentes citados é a que se estabelece entre colonizador e 
colonizado, ou seja, entre a Europa e os demais. 

ccc)))    À época das conquistas, a América Latina, a África e a Ásia 
tinham sistemas políticos e administrativos muito mais 
sofisticados que aqueles que lhes foram impostos pelo 
colonizador. 

ddd)))    Comparadas ao México e ao Peru, as instituições brasileiras, 
por terem sido eliminadas à época da conquista, sofreram mais 
influência dos modelos institucionais europeus. 

eee)))    O modelo histórico da formação do Estado asiático equipara-se 
ao brasileiro, pois em ambos se manteve o espírito das formas 
de organização anteriores à conquista. 

222111   (((CCCiiiêêê...    HHHuuummmaaannnaaasss    eee    sssuuuaaasss    TTTeeecccnnn ooolllooo ggg iiiaaasss    –––    222000000999)))    
Colhe o Brasil, após esforço contínuo dilatado no tempo, 

o que plantou no esforço da construção de sua inserção 
internacional. Há dois séculos formularam-se os pilares da 
política externa. Teve o país inteligência de longo prazo e 
cálculo de oportunidade no mundo difuso da transição da 
hegemonia britânica para o século americano. Engendrou 
concepções, conceitos e teoria própria no século XIX, de José 
Bonifácio ao Visconde do Rio Branco. Buscou autonomia 
decisória no século XX. As elites se interessaram, por meio 
de calorosos debates, pelo destino do Brasil. O país emergiu, 
de Vargas aos militares, como ator responsável e previsível 
nas ações externas do Estado. A mudança de regime político 
para a democracia não alterou o pragmatismo externo, mas 
o aperfeiçoou. 

SARAIVA, J. F. S. O lugar do Brasil e o silêncio do parlamento. Correio Braziliense, Brasília, 28 
maio 2009 (adaptado). 

Sob o ponto de vista da política externa brasileira no século XX, 
conclui-se que 

aaa)))    o Brasil é um país periférico na ordem mundial, devido às 
diferentes conjunturas de inserção internacional. 

bbb)))    as possibilidades de fazer prevalecer ideias e conceitos 
próprios, no que tange aos temas do comércio internacional e 
dos países em desenvolvimento, são mínimas. 

ccc)))    as brechas do sistema internacional não foram bem 
aproveitadas para avançar posições voltadas para a criação de 
uma área de cooperação e associação integrada a seu entorno 
geográfico. 

ddd)))    os grandes debates nacionais acerca da inserção internacional 
do Brasil foram embasados pelas elites do Império e da 
República por meio de consultas aos diversos setores da 
população. 
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eee)))    a atuação do Brasil em termos de política externa evidencia 
que o país tem capacidade decisória própria, mesmo diante 
dos constrangimentos internacionais. 

222333   (((CCCiiiêêê...    HHHuuummmaaannnaaasss    eee    sssuuuaaasss    TTTeeecccnnn ooolllooo ggg iiiaaasss    –––    222000000999)))    
Até o século XVII, as paisagens rurais eram marcadas por 
atividades rudimentares e de baixa produtividade. A partir da 
Revolução Industrial, porém, sobretudo com o advento da 
revolução tecnológica, houve um desenvolvimento contínuo do 
setor agropecuário. 
São, portanto, observadas consequências econômicas, sociais e 
ambientais inter-relacionadas no período posterior à Revolução 
Industrial, as quais incluem 

aaa)))    a erradicação da fome no mundo. 

bbb)))    o aumento das áreas rurais e a diminuição das áreas urbanas. 

ccc)))    a maior demanda por recursos naturais, entre os quais os 
recursos energéticos. 

ddd)))    a menor necessidade de utilização de adubos e corretivos na 
agricultura. 

eee)))    o contínuo aumento da oferta de emprego no setor primário 
da economia, em face da mecanização. 

222555   (((CCCiiiêêê...    HHHuuummmaaannnaaasss    eee    sssuuuaaasss    TTTeeecccnnn ooolllooo ggg iiiaaasss    –––    222000000999)))    
O suíço Thomas Davatz chegou a São Paulo em 1855 para 

trabalhar como colono na fazenda de café Ibicaba, em Campinas. 
A perspectiva de prosperidade que o atraiu para o Brasil deu lugar 
a insatisfação e revolta, que ele registrou em livro. Sobre o 
percurso entre o porto de Santos e o planalto paulista, escreveu 
        “                                                    
péssimas. Em quase toda parte, falta qualquer espécie de 
calçamento ou mesmo de saibro. Constam apenas de terra 
simples, sem nenhum benefício. É fácil prever que nessas estradas 
não se encontram estalagens e hospedarias como as da Europa. 
Nas cidades maiores, o viajante pode naturalmente encontrar 
aposento sofrível; nunca, porém, qualquer coisa de comparável à 
comodidade que proporciona na Europa qualquer estalagem 
rural. Tais cidades são, porém, muito poucas na distância que vai 
de Santos a Ibicaba e que se percorre em cinquenta horas no 
      ”  

Em 1867 foi inaugurada a ferrovia ligando Santos a Jundiaí, 
o que abreviou o tempo de viagem entre o litoral e o planalto 
para menos de um dia. Nos anos seguintes, foram construídos 
outros ramais ferroviários que articularam o interior cafeeiro 
ao porto de exportação, Santos. 

DAVATZ, T. Memórias de um colono no Brasil. São Paulo: Livraria Martins, 1941 (adaptado). 

O impacto das ferrovias na promoção de projetos de colonização 
com base em imigrantes europeus foi importante, porque 

aaa)))    o percurso dos imigrantes até o interior, antes das ferrovias, 
era feito a pé ou em muares; no entanto, o tempo de viagem 
era aceitável, uma vez que o café era plantado nas 
proximidades da capital, São Paulo. 

bbb)))    a expansão da malha ferroviária pelo interior de São Paulo 
permitiu que mão-de-obra estrangeira fosse contratada para 
trabalhar em cafezais de regiões cada vez mais distantes do 
porto de Santos. 

ccc)))    o escoamento da produção de café se viu beneficiado pelos 
aportes de capital, principalmente de colonos italianos, que 
desejavam melhorar sua situação econômica. 

ddd)))    os fazendeiros puderam prescindir da mão-de-obra europeia e 
contrataram trabalhadores brasileiros provenientes de outras 
regiões para trabalhar em suas plantações. 

eee)))   as notícias de terras acessíveis atraíram para São Paulo grande quantidade 
de imigrantes, que adquiriram vastas propriedades produtivas. 

222666   (((CCCiiiêêê...    HHHuuummmaaannnaaasss    eee    sssuuuaaasss    TTTeeecccnnn ooolllooo ggg iiiaaasss    –––    222000000999)))    
Além dos inúmeros eletrodomésticos e bens eletrônicos, o 

automóvel produzido pela indústria fordista promoveu, a partir 
dos anos 50, mudanças significativas no modo de vida dos 
consumidores e também na habitação e nas cidades. Com a 

massificação do consumo dos bens modernos, dos 
eletroeletrônicos e também do automóvel, mudaram 
radicalmente o modo de vida, os valores, a cultura e o conjunto 
do ambiente construído. Da ocupação do solo urbano até o 
interior da moradia, a transformação foi profunda. 
MARICATO, E. Urbanismo na periferia do mundo globalizado: metrópoles brasileiras. Disponível 

em: http://www.scielo.br. Acesso em: 12 ago. 2009 (adaptado). 

Uma das consequências das inovações tecnológicas das últimas 
décadas, que determinaram diferentes formas de uso e ocupação 
do espaço geográfico, é a instituição das chamadas cidades 
globais, que se caracterizam por 

aaa)))    possuírem o mesmo nível de influência no cenário mundial. 

bbb)))    fortalecerem os laços de cidadania e solidariedade entre os 
membros das diversas comunidades. 

ccc)))    constituírem um passo importante para a diminuição das 
desigualdades sociais causadas pela polarização social e pela 
segregação urbana. 

ddd)))    terem sido diretamente impactadas pelo processo de 
internacionalização da economia, desencadeado a partir do 
final dos anos 1970. 

eee)))    terem sua origem diretamente relacionadas ao processo de 
colonização ocidental do século XIX. 

 
27 (Ciê. Humanas e suas Tecnologias – 2009) 

Populações inteiras, nas cidades e na zona rural, 
dispõem da parafernália digital global como fonte de 
educação e de formação cultural. Essa simultaneidade de 
cultura e informação eletrônica com as formas tradicionais 
e orais é um desafio que necessita ser discutido. A 
exposição, via mídia eletrônica, com estilos e valores 
culturais de outras sociedades, pode inspirar apreço, mas 
também distorções e ressentimentos. Tanto quanto há 
necessidade de uma cultura tradicional de posse da 
educação letrada, também é necessário criar estratégias de 
alfabetização eletrônica, que passam a ser o grande canal 
de informação das culturas segmentadas no interior dos 
grandes centros urbanos e das zonas rurais. Um novo 
modelo de educação. 

BRIGAGÃO, C. E.; RODRIGUES, G. A globalização a olho nu: o mundo conectado. São Paulo: 
Moderna, 1998 (adaptado). 

Com base no texto e considerando os impactos culturais da 
difusão das tecnologias de informação no marco da globalização, 
depreende-se que 

aaa)))    a ampla difusão das tecnologias de informação nos centros 
urbanos e no meio rural suscita o contato entre diferentes 
culturas e, ao mesmo tempo, traz a necessidade de reformular 
as concepções tradicionais de educação. 

bbb)))    a apropriação, por parte de um grupo social, de valores e ideias 
de outras culturas para benefício próprio é fonte de conflitos e 
ressentimentos. 

ccc)))    as mudanças sociais e culturais que acompanham o processo 
de globalização, ao mesmo tempo em que refletem a 
preponderância da cultura urbana, tornam obsoletas as formas 
de educação tradicionais próprias do meio rural. 

ddd)))    as populações nos grandes centros urbanos e no meio rural 
recorrem aos instrumentos e tecnologias de informação 
basicamente como meio de comunicação mútua, e não os 
veem como fontes de educação e cultura. 

eee)))    a intensificação do fluxo de comunicação por meios 
eletrônicos, característica do processo de 
globalização, está dissociada do desenvolvimento social e 
cultural que ocorre no meio rural. 
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222888   (((CCCiiiêêê...    HHHuuummmaaannnaaasss    eee    sssuuuaaasss    TTTeeecccnnn ooolllooo ggg iiiaaasss    –––    222000000999)))    

 
CIATTONI, A. Géographie. L’espace mondial. Paris: Hatier, 2008 (adaptado). 

A partir do mapa apresentado, é possível inferir que nas últimas 
décadas do século XX, registraram-se processos que resultaram 
em transformações na distribuição das atividades econômicas e 
da população sobre o território brasileiro, com reflexos no PIB 
por habitante. Assim, 

aaa)))    as desigualdades econômicas existentes entre regiões 
brasileiras desapareceram, tendo em vista a modernização 
tecnológica e o crescimento vivido pelo país. 

bbb)))    os novos fluxos migratórios instaurados em direção ao Norte e 
ao Centro-Oeste do país prejudicaram o desenvolvimento 
socioeconômico dessas regiões, incapazes de atender ao 
crescimento da demanda por postos de trabalho. 

ccc)))    o Sudeste brasileiro deixou de ser a região com o maior PIB 
industrial a partir do processo de desconcentração espacial do 
setor, em direção a outras regiões do país. 

ddd)))    o avanço da fronteira econômica sobre os estados da região 
Norte e do Centro-Oeste resultou no desenvolvimento e na 
introdução de novas atividades econômicas, tanto nos setores 
primário e secundário, como no terciário. 

eee)))   o Nordeste tem vivido, ao contrário do restante do país, um período 
de retração econômica, como consequência da falta de 
investimentos no setor industrial com base na moderna tecnologia. 

222999   (((CCCiiiêêê...    HHHuuummmaaannnaaasss    eee    sssuuuaaasss    TTTeeecccnnn ooolllooo ggg iiiaaasss    –––    222000000999)))    
No período 750-338 a. C., a Grécia antiga era composta 

por cidades-Estado, como por exemplo Atenas, Esparta, 
Tebas, que eram independentes umas das outras, mas 
partilhavam algumas características culturais, como a 
língua grega. No centro da Grécia, Delfos era um lugar de 
culto religioso frequentado por habitantes de todas as 
cidades-Estado. 

No período 1200-1600 d. C., na parte da Amazônia 
brasileira onde hoje está o Parque Nacional do Xingu, há 
vestígios de quinze cidades que eram cercadas por muros 
de madeira e que tinham até dois mil e quinhentos 
habitantes cada uma. Essas cidades eram ligadas por 
estradas a centros cerimoniais com grandes praças. Em 
torno delas havia roças, pomares e tanques para a criação 
de tartarugas. Aparentemente, epidemias dizimaram 
grande parte da população que lá vivia. 

Folha de S. Paulo, ago. 2008 (adaptado). 

Apesar das diferenças históricas e geográficas existentes entre as 
duas civilizações elas são semelhantes pois 

aaa)))    as ruínas das cidades mencionadas atestam que grandes 
epidemias dizimaram suas populações. 

bbb)))    as cidades do Xingu desenvolveram a democracia, tal como foi 
concebida em Tebas. 

ccc)))    as duas civilizações tinham cidades autônomas e 
independentes entre si. 

ddd)))    os povos do Xingu falavam uma mesma língua, tal como nas 
cidades-Estado da Grécia. 

eee)))   as cidades do Xingu dedicavam-se à arte e à filosofia tal como na Grécia. 

333000   (((CCCiiiêêê...    HHHuuummmaaannnaaasss    eee    sssuuuaaasss    TTTeeecccnnn ooolllooo ggg iiiaaasss    –––    222000000999)))    
O movimento migratório no Brasil é significativo, 

principalmente em função do volume de pessoas que saem 
de uma região com destino a outras regiões. Um desses 
movimentos ficou famoso nos anos 80, quando muitos 
nordestinos deixaram a região Nordeste em direção ao 
Sudeste do Brasil. Segundo os dados do IBGE de 2000, este 
processo continuou crescente no período seguinte, os anos 
90, com um acréscimo de 7,6% nas migrações deste 
mesmo fluxo. A Pesquisa de Padrão de Vida, feita pelo 
IBGE, em 1996, aponta que, entre os nordestinos que 
chegam ao Sudeste, 48,6% exercem trabalhos manuais não 
qualificados, 18,5% são trabalhadores manuais 
qualificados, enquanto 13,5%, embora não sejam 
trabalhadores manuais, se encontram em áreas que não 
exigem formação profissional. O mesmo estudo indica 
também que esses migrantes possuem, em média, 
condição de vida e nível educacional acima dos de seus 
conterrâneos e abaixo dos de cidadãos estáveis do 
Sudeste. 

Disponível em: http://www.ibge.gov.br. Acesso em: 30 jul. 2009 (adaptado). 

Com base nas informações contidas no texto, depreende-se que 

aaa)))    o processo migratório foi desencadeado por ações de governo 
para viabilizar a produção industrial no Sudeste. 

bbb)))    os governos estaduais do Sudeste priorizaram a qualificação da 
mão-de-obra migrante. 

ccc)))    o processo de migração para o Sudeste contribui para o 
fenômeno conhecido como inchaço urbano. 

ddd)))    as migrações para o sudeste desencadearam a valorização do 
trabalho manual, sobretudo na década de 80. 

eee)))    a falta de especialização dos migrantes é positiva para os 
empregadores, pois significa maior versatilidade profissional. 

333111   (((CCCiiiêêê...    HHHuuummmaaannnaaasss    eee    sssuuuaaasss    TTTeeecccnnn ooolllooo ggg iiiaaasss    –––    222000000999)))    
Apesar do aumento da produção no campo e da integração entre 
a indústria e a agricultura, parte da população da América do Sul 
ainda sofre com a subalimentação, o que gera conflitos pela 
posse de terra que podem ser verificados em várias áreas e que 
frequentemente chegam a provocar mortes. 
Um dos fatores que explica a subalimentação na América do Sul é 

aaa)))    a baixa inserção de sua agricultura no comércio mundial. 

bbb)))    a quantidade insuficiente de mão-de-obra para o trabalho 
agrícola. 

ccc)))    a presença de estruturas agrárias arcaicas formadas por 
latifúndios improdutivos. 

ddd)))    a situação conflituosa vivida no campo, que impede o 
crescimento da produção agrícola. 

eee)))    os sistemas de cultivo mecanizado voltados para o 
abastecimento do mercado interno. 

333222   (((CCCiiiêêê...    HHHuuummmaaannnaaasss    eee    sssuuuaaasss    TTTeeecccnnn ooolllooo ggg iiiaaasss    –––    222000000999)))    
A luta pela terra no Brasil é marcada por diversos aspectos que 
chamam a atenção. Entre os aspectos positivos, destaca-se a 
perseverança dos movimentos do campesinato e, entre os 
aspectos negativos, a violência que manchou de sangue essa 
história. Os movimentos pela reforma agrária articularam-se por 
todo o território nacional, principalmente entre 1985 e 1996, e 
conseguiram de maneira expressiva a inserção desse tema nas 
discussões pelo acesso à terra. O mapa seguinte apresenta a 
distribuição dos conflitos agrários em todas as regiões do Brasil 
nesse período, e o número de mortes ocorridas nessas lutas. 
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OLIVEIRA, A. U. A longa marcha do campesinato brasileiro: movimentos sociais, conflitos e 

reforma agrária. Revista Estudos Avançados. Vol. 15 n. 43, São Paulo, set./dez. 2001. 

Com base nas informações do mapa acerca dos conflitos pela 
posse de terra no Brasil, a região 

aaa)))    conhecida historicamente como das Missões Jesuíticas é a de 
maior violência. 

bbb)))    do Bico do Papagaio apresenta os números mais expressivos. 

ccc)))    conhecida como oeste baiano tem o maior número de mortes. 

ddd)))    do norte do Mato Grosso, área de expansão da agricultura 
mecanizada, é a mais violenta do país. 

eee)))    da Zona da Mata mineira teve o maior registro de mortes. 

333333   (((CCCiiiêêê...    HHHuuummmaaannnaaasss    eee    sssuuuaaasss    TTTeeecccnnn ooolllooo ggg iiiaaasss    –––    222000000999)))    
O gráfico mostra o percentual de áreas ocupadas, segundo o tipo 
de propriedade rural no Brasil, no ano de 2006. 

Área ocupada pelos imóveis rurais 

 
MDA/INCRA (DIEESE, 2006) Disponível em: http://www.sober.org.br. Acesso em: 6 ago. 2009. 

De acordo com o gráfico e com referência à distribuição das áreas 
rurais no Brasil, conclui-se que 

aaa)))    imóveis improdutivos são predominantes em relação às demais 
formas de ocupação da terra no âmbito nacional e na maioria 
das regiões. 

bbb)))    o índice de 63,8% de imóveis improdutivos demonstra que 
grande parte do solo brasileiro é de baixa fertilidade, impróprio 
para a atividade agrícola. 

ccc)))    o percentual de imóveis improdutivos iguala-se ao de imóveis 
produtivos somados aos minifúndios, o que justifica a 
existência de conflitos por terra. 

ddd)))    a região Norte apresenta o segundo menor percentual de 
imóveis produtivos, possivelmente em razão da presença de 
densa cobertura florestal, protegida por legislação ambiental. 

eee)))    a região Centro-Oeste apresenta o menor percentual de área 
ocupada por minifúndios, o que inviabiliza políticas de reforma 
agrária nesta região. 

333444   (((CCCiiiêêê...    HHHuuummmaaannnaaasss    eee    sssuuuaaasss    TTTeeecccnnn ooolllooo ggg iiiaaasss    –––    222000000999)))    
Entre 2004 e 2008, pelo menos 8 mil brasileiros foram 

libertados de fazendas onde trabalhavam como se fossem 
escravos. O governo criou uma lista em que ficaram 
expostos os nomes dos fazendeiros flagrados pela 
fiscalização. No Norte, Nordeste e Centro-Oeste, regiões 
que mais sofrem com a fraqueza do poder público, o 
bloqueio dos canais de financiamento agrícola para tais 
fazendeiros tem sido a principal arma de combate a esse 
problema, mas os governos ainda sofrem com a falta de 
informações, provocada pelas distâncias e pelo poder 
intimidador dos proprietários. Organizações não 
governamentais e grupos como a Pastoral da Terra têm 
agido corajosamente, acionando as autoridades públicas e 
ministrando aulas sobre direitos sociais e trabalhistas. 

“                                                   ”                        www             
Acesso em: 17 mar. 2009 (adaptado). 

Nos lugares mencionados no texto, o papel dos grupos de defesa 
dos direitos humanos tem sido fundamental, porque eles 

aaa)))    negociam com os fazendeiros o reajuste dos honorários e a 
redução da carga horária de trabalho. 

bbb)))    defendem os direitos dos consumidores junto aos armazéns e 
mercados das fazendas e carvoarias. 

ccc)))    substituem as autoridades policiais e jurídicas na resolução dos 
conflitos entre patrões e empregados. 

ddd)))    encaminham denúncias ao Ministério Público e promovem 
ações de conscientização dos trabalhadores. 

eee)))    fortalecem a administração pública ao ministrarem aulas aos 
seus servidores. 

333555   (((CCCiiiêêê...    HHHuuummmaaannnaaasss    eee    sssuuuaaasss    TTTeeecccnnn ooolllooo ggg iiiaaasss    –––    222000000999)))    
O homem construiu sua história por meio do constante 

processo de ocupação e transformação do espaço natural. 
Na verdade, o que variou, nos diversos momentos da 
experiência humana, foi a intensidade dessa exploração. 
Disponível em: http://www.simposioreformaagraria.propp.ufu.br. Acesso em: 09 jul. 2009 (adaptado). 

Uma das consequências que pode ser atribuída à crescente 
intensificação da exploração de recursos naturais, facilitada pelo 
desenvolvimento tecnológico ao longo da história, é 

aaa)))    a diminuição do comércio entre países e regiões, que se 
tornaram autossuficientes na produção de bens e serviços. 

bbb)))    a ocorrência de desastres ambientais de grandes proporções, 
como no caso de derramamento de óleo por navios petroleiros. 

ccc)))   a melhora generalizada das condições de vida da população mundial, 
a partir da eliminação das desigualdades econômicas na atualidade. 

ddd)))    o desmatamento, que eliminou grandes extensões de diversos 
biomas improdutivos, cujas áreas passaram a ser ocupadas por 
centros industriais modernos. 

eee)))   o aumento demográfico mundial, sobretudo nos países mais 
desenvolvidos, que apresentam altas taxas de crescimento vegetativo. 

333666   (((CCCiiiêêê...    HHHuuummmaaannnaaasss    eee    sssuuuaaasss    TTTeeecccnnn ooolllooo ggg iiiaaasss    –––    222000000999)))    
No presente, observa-se crescente atenção aos efeitos da 
atividade humana, em diferentes áreas, sobre o meio ambiente, 
sendo constante, nos fóruns internacionais e nas instâncias 
nacionais, a referência à sustentabilidade como princípio 
orientador de ações e propostas que deles emanam. A 
sustentabilidade explica-se pela 

aaa)))    incapacidade de se manter uma atividade econômica ao longo 
do tempo sem causar danos ao meio ambiente. 

bbb)))    incompatibilidade entre crescimento econômico acelerado e 
preservação de recursos naturais e de fontes não renováveis de 
energia. 

ccc)))    interação de todas as dimensões do bem-estar humano com o 
crescimento econômico, sem a preocupação com a 
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conservação dos recursos naturais que estivera presente desde 
a Antiguidade. 

ddd)))    proteção da biodiversidade em face das ameaças de destruição 
que sofrem as florestas tropicais devido ao avanço de 
atividades como a mineração, a monocultura, o tráfico de 
madeira e de espécies selvagens. 

eee)))    necessidade de se satisfazer as demandas atuais colocadas 
pelo desenvolvimento sem comprometer a capacidade de as 
gerações futuras atenderem suas próprias necessidades nos 
campos econômico, social e ambiental. 

333777   (((CCCiiiêêê...    HHHuuummmaaannnaaasss    eee    sssuuuaaasss    TTTeeecccnnn ooolllooo ggg iiiaaasss    –––    222000000999)))    
Com a perspectiva do desaparecimento das geleiras no 

Polo Norte, grandes reservas de petróleo e minérios, hoje 
inacessíveis, poderão ser exploradas. E já atiçam a cobiça 
das potências. 

KOPP, D. Guerra Fria sobre o Ártico. Le monde diplomatique Brasil. Setembro, n. 2, 2007 
(adaptado). 

No cenário de que trata o texto, a exploração de jazidas de 
petróleo, bem como de minérios – diamante, ouro, prata, cobre, 
chumbo, zinco – torna-se atraente não só em função de seu 
formidável potencial, mas também por 

aaa)))    situar-se em uma zona geopolítica mais estável que o Oriente 
Médio. 

bbb)))    possibilitar o povoamento de uma região pouco habitada, além 
de promover seu desenvolvimento econômico. 

ccc)))    garantir, aos países em desenvolvimento, acesso a matérias-
primas e energia, necessárias ao crescimento econômico. 

ddd)))    contribuir para a redução da poluição em áreas 
ambientalmente já degradadas devido ao grande volume da 
produção industrial, como ocorreu na Europa. 

eee)))    promover a participação dos combustíveis fósseis na matriz 
energética mundial, dominada, majoritariamente, pelas fontes 
renováveis, de maior custo. 

 

333888   (((CCCiiiêêê...    HHHuuummmaaannnaaasss    eee    sssuuuaaasss    TTTeeecccnnn ooolllooo ggg iiiaaasss    –––    222000000999)))    
No mundo contemporâneo, as reservas energéticas tornam-se 
estratégicas para muitos países no cenário internacional. Os 
gráficos apresentados mostram os dez países com as maiores 
reservas de petróleo e gás natural em reservas comprovadas até 
janeiro de 2008. 

 

 
Disponível em: http://indexmundi.com. Acesso em: 12 ago. 2009 (adaptado). 

As reservas venezuelanas figuram em ambas as classificações 
porque 

aaa)))    a Venezuela já está integrada ao MERCOSUL. 

bbb)))    são reservas comprovadas, mas ainda inexploradas. 

ccc)))    podem ser exploradas sem causarem alterações ambientais. 

ddd)))   já estão comprometidas com o setor industrial interno daquele país. 

eee)))    a Venezuela é uma grande potência energética mundial. 

   

   

   

   

   

444000   (((CCCiiiêêê...    HHHuuummmaaannnaaasss    eee    sssuuuaaasss    TTTeeecccnnn ooolllooo ggg iiiaaasss    –––    222000000999)))    
O clima é um dos elementos fundamentais não só na 
caracterização das paisagens naturais, mas também no histórico 
de ocupação do espaço geográfico. 
Tendo em vista determinada restrição climática, a figura que 
representa o uso de tecnologia voltada para a produção é: 

aaa)))     

 
Exploração vinícola no Chile 

bbb)))     

 
Pequena agricultura praticada em região andina 

ccc)))     

 
Parque de engorda de bovinos nos EUA 

ddd)))     

 
Zonas irrigadas por aspersão na Arábia Saudita 

eee)))     

 
Parque eólico na Califórnia 
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444111   (((CCCiiiêêê...    HHHuuummmaaannnaaasss    eee    sssuuuaaasss    TTTeeecccnnn ooolllooo ggg iiiaaasss    –––    222000000999)))    

 
Disponível em: http://clickdigitalsj.com.br. Acesso em: 9 jul. 2009. 

 
Disponível em: http://conexaoambiental.zip.net/images/ charge.jpg. Acesso em: 9 jul. 2009. 

Reunindo-se as informações contidas nas duas charges, infere-se 
que 

aaa)))    os regimes climáticos da Terra são desprovidos de padrões que 
os caracterizem. 

bbb)))    as intervenções humanas nas regiões polares são mais intensas 
que em outras partes do globo. 

ccc)))    o processo de aquecimento global será detido com a 
eliminação das queimadas. 

ddd)))    a destruição das florestas tropicais é uma das causas do 
aumento da temperatura em locais distantes como os polos. 

eee)))    os parâmetros climáticos modificados pelo homem afetam 
todo o planeta, mas os processos naturais têm alcance 
regional. 

 

444222   (((CCCiiiêêê...    HHHuuummmaaannnaaasss    eee    sssuuuaaasss    TTTeeecccnnn ooolllooo ggg iiiaaasss    –––    222000000999)))    
Na figura, observa-se uma classificação de regiões da América do 
Sul segundo o grau de aridez verificado. 

 
Disponível em: http:// www.mutirao.com.br. Acesso em: 5 ago. 2009. 

Em relação às regiões marcadas na figura, observa-se que 

aaa)))   a existência de áreas superáridas, áridas e semiáridas é resultado do 
processo de desertificação, de intensidade variável, causado pela 
ação humana. 

bbb)))    o emprego de modernas técnicas de irrigação possibilitou a 
expansão da agricultura em determinadas áreas do semiárido, 
integrando-as ao comércio internacional. 

ccc)))    o semiárido, por apresentar déficit de precipitação, passou a ser 
habitado a partir da Idade Moderna, graças ao avanço científico 
e tecnológico. 

ddd)))    as áreas com escassez hídrica na América do Sul se restringem 
às regiões tropicais, onde as médias de temperatura anual são 
mais altas, justificando a falta de desenvolvimento e os piores 
indicadores sociais. 

eee)))    o mesmo tipo de cobertura vegetal é encontrado nas áreas 
superáridas, áridas e semiáridas, mas essa cobertura, embora 
adaptada às condições climáticas, é desprovida de valor 
econômico. 

444333   (((CCCiiiêêê...    HHHuuummmaaannnaaasss    eee    sssuuuaaasss    TTTeeecccnnn ooolllooo ggg iiiaaasss    –––    222000000999)))    
À medida que a demanda por água aumenta, as reservas desse 
recurso vão se tornando imprevisíveis. Modelos matemáticos que 
analisam os efeitos das mudanças climáticas sobre a 
disponibilidade de água no futuro indicam que haverá escassez 
em muitas regiões do planeta. São esperadas mudanças nos 
padrões de precipitação, pois 

aaa)))    o maior aquecimento implica menor formação de nuvens e, 
consequentemente, a eliminação de áreas úmidas e subúmidas 
do globo. 

bbb)))    as chuvas frontais ficarão restritas ao tempo de permanência 
da frente em uma determinada localidade, o que limitará a 
produtividade das atividades agrícolas. 

ccc)))    as modificações decorrentes do aumento da temperatura do ar 
diminuirão a umidade e, portanto, aumentarão a aridez em 
todo o planeta. 

ddd)))    a elevação do nível dos mares pelo derretimento das geleiras 
acarretará redução na ocorrência de chuvas nos continentes, o 
que implicará a escassez de água para abastecimento. 

eee)))    a origem da chuva está diretamente relacionada com a 
temperatura do ar, sendo que atividades antropogênicas são 
capazes de provocar interferências em escala local e global. 
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444444   (((CCCiiiêêê...    HHHuuummmaaannnaaasss    eee    sssuuuaaasss    TTTeeecccnnn ooolllooo ggg iiiaaasss    –––    222000000999)))    
A mais profunda objeção que se faz à ideia da criação de 

uma cidade, como Brasília, é que o seu desenvolvimento não 
poderá jamais ser natural. É uma objeção muito séria, pois 
provém de uma concepção de vida fundamental: a de que a 
atividade social e cultural não pode ser uma construção. 
Esquecem-se, porém, aqueles que fazem tal crítica, que o 
Brasil, como praticamente toda a América, é criação do 
homem ocidental. 

PEDROSA, M. Utopia: obra de arte. Vis – Revista do Programa de Pós-graduação em Arte (UnB), 
Vol. 5, n. 1, 2006 (adaptado). 

As ideias apontadas no texto estão em oposição, porque 

aaa)))    a cultura dos povos é reduzida a exemplos esquemáticos que 
não encontram respaldo na história do Brasil ou da América. 

bbb)))    as cidades, na primeira afirmação, têm um papel mais fraco na 
vida social, enquanto a América é mostrada como um exemplo 
a ser evitado. 

ccc)))    a objeção inicial, de que as cidades não podem ser inventadas, 
é negada logo em seguida pelo exemplo utópico da colonização 
da América. 

ddd)))    a concepção fundamental da primeira afirmação defende a 
construção de cidades e a segunda mostra, historicamente, 
que essa estratégia acarretou sérios problemas. 

eee)))    a primeira entende que as cidades devem ser organismos 
vivos, que nascem de forma espontânea, e a segunda mostra 
que há exemplos históricos que demonstram o contrário. 

444555   (((CCCiiiêêê...    HHHuuummmaaannnaaasss    eee    sssuuuaaasss    TTTeeecccnnn ooolllooo ggg iiiaaasss    –––    222000000999)))    
As áreas do planalto do cerrado – como a chapada dos 

Guimarães, a serra de Tapirapuã e a serra dos Parecis, no 
Mato Grosso, com altitudes que variam de 400 m a 800 m 
– são importantes para a planície pantaneira mato-
grossense (com altitude média inferior a 200 m), no que se 
refere à manutenção do nível de água, sobretudo durante 
a estiagem. Nas cheias, a inundação ocorre em função da 
alta pluviosidade nas cabeceiras dos rios, do afloramento 
de lençóis freáticos e da baixa declividade do relevo, entre 
outros fatores. Durante a estiagem, a grande 
biodiversidade é assegurada pelas águas da calha dos 
principais rios, cujo volume tem diminuído, principalmente 
nas cabeceiras. 

Cabeceiras ameaçadas. Ciência Hoje. Rio de Janeiro: SBPC. Vol. 42, jun. 2008 (adaptado). 

A medida mais eficaz a ser tomada, visando à conservação da 
planície pantaneira e à preservação de sua grande 
biodiversidade, é a conscientização da sociedade e a organização 
de movimentos sociais que exijam 

aaa)))    a criação de parques ecológicos na área do pantanal mato-
grossense. 

bbb)))    a proibição da pesca e da caça, que tanto ameaçam a 
biodiversidade. 

ccc)))    o aumento das pastagens na área da planície, para que a 
cobertura vegetal, composta de gramíneas, evite a erosão do 
solo. 

ddd)))    o controle do desmatamento e da erosão, principalmente nas 
nascentes dos rios responsáveis pelo nível das águas durante o 
período de cheias. 

eee)))    a construção de barragens, para que o nível das águas dos rios 
seja mantido, sobretudo na estiagem, sem prejudicar os 
ecossistemas. 

000111   (((CCCiiiêêênnnccc iiiaaasss    HHHuuummmaaannnaaasss    eee    sssuuuaaasss    TTTeeeccc nnnooollloooggg iiiaaasss    –––    222000111000)))    
Antes, eram apenas as grandes cidades que se 

apresentavam como o império da técnica, objeto de 
modificações, suspensões, acréscimos, cada vez mais 
sofisticadas e carregadas de artifício. Esse mundo artificial 
inclui, hoje, o mundo rural. 

SANTOS, M. A Natureza do Espaço. São Paulo: Hucitec, 1996. 

Considerando a transformação mencionada no texto, uma 
consequência socioespacial que caracteriza o atual mundo rural 
brasileiro é 

aaa)))    a redução do processo de concentração de terras. 

bbb)))    o aumento do aproveitamento de solos menos férteis. 

ccc)))    a ampliação do isolamento do espaço rural. 

ddd)))    a estagnação da fronteira agrícola do país. 

eee)))    a diminuição do nível de emprego formal. 

000222   (((CCCiiiêêênnnccc iiiaaasss    HHHuuummmaaannnaaasss    eee    sssuuuaaasss    TTTeeeccc nnnooollloooggg iiiaaasss    –––    222000111000)))    

 
Fonte: Incra, Estatísticas cadastrais 1998. 

O gráfico representa a relação entre o tamanho e a totalidade dos 
imóveis rurais no Brasil. Que característica da estrutura fundiária 
brasileira está evidenciada no gráfico apresentado? 

aaa)))    A concentração de terras nas mãos de poucos. 

bbb)))    A existência de poucas terras agricultáveis. 

ccc)))    O domínio territorial dos minifúndios. 

ddd)))    A primazia da agricultura familiar. 

eee)))    A debilidade dos plantations modernos. 

000333   (((CCCiiiêêênnnccc iiiaaasss    HHHuuummmaaannnaaasss    eee    sssuuuaaasss    TTTeeeccc nnnooollloooggg iiiaaasss    –––    222000111000)))    
A maioria das pessoas daqui era do campo. Vila Maria é 

hoje exportadora de trabalhadores. Empresários de 
Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, procuram o 
bairro de Vila Maria para conseguir mão de obra. É gente 
indo distante daqui 300, 400 quilômetros para ir trabalhar, 
para ganhar sete conto por dia. (Carlito, 43 anos, 
maranhense, entrevistado em 22/03/98). 

Ribeiro, H. S. O migrante e a cidade: dilemas e conflitos. Araraquara: Wunderlich, 
2001(adaptado). 

O texto retrata um fenômeno vivenciado pela agricultura 
brasileira nas últimas décadas do século XX, consequência 

aaa)))    dos impactos sociais da modernização da agricultura. 

bbb)))    da recomposição dos salários do trabalhador rural. 

ccc)))    da exigência de qualificação do trabalhador rural. 

ddd)))    da diminuição da importância da agricultura. 

eee)))    dos processos de desvalorização de áreas rurais. 

000444   (((CCCiiiêêênnnccc iiiaaasss    HHHuuummmaaannnaaasss    eee    sssuuuaaasss    TTTeeeccc nnnooollloooggg iiiaaasss    –––    222000111000)))    
Os lixões são o pior tipo de disposição final dos resíduos 

sólidos de uma cidade, representando um grave problema 
ambiental e de saúde pública. Nesses locais, o lixo é jogado 
diretamente no solo e a céu aberto, sem nenhuma norma 
de controle, o que causa, entre outros problemas, a 
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contaminação do solo e das águas pelo chorume (líquido 
escuro com alta carga poluidora, proveniente da 
decomposição da matéria orgânica presente no lixo). 

RICARDO, B.; CANPANILLI, M. Almanaque Brasil Socioambiental 2008. 

São Paulo, Instituto Socioambiental, 2007. 

Considere um município que deposita os resíduos sólidos 
produzidos por sua população em um lixão. Esse procedimento é 
considerado um problema de saúde pública porque os lixões 

aaa)))    O causam problemas respiratórios, devido ao mau cheiro que 
provém da decomposição. 

bbb)))    são locais propícios a proliferação de vetores de doenças, além 
de contaminarem o solo e as águas. 

ccc)))    provocam o fenômeno da chuva ácida, devido aos gases 
oriundos da decomposição da matéria orgânica. 

ddd)))    são instalados próximos ao centro das cidades, afetando toda a 
população que circula diariamente na área. 

eee)))    são responsáveis pelo desaparecimento das nascentes na 
região onde são instalados, o que leva à escassez de água. 

Figura para as questões 5 e 6 

 
TEIXEIRA, W. et ai. (Orgs). Decifrando a Terra. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2009. 

 

000555   (((CCCiiiêêênnnccc iiiaaasss    HHHuuummmaaannnaaasss    eee    sssuuuaaasss    TTTeeeccc nnnooollloooggg iiiaaasss    –––    222000111000)))    
Muitos processos erosivos se concentram nas encostas, 
principalmente aqueles motivados pela água e pelo vento. No 
entanto, os reflexos também são sentidos nas áreas de baixada, 
onde geralmente há ocupação urbana. Um exemplo desses reflexos na 
vida cotidiana de muitas cidades brasileiras é 

aaa)))    a maior ocorrência de enchentes, já que os rios assoreados 
comportam menos água em seus leitos. 

bbb)))    a contaminação da população pelos sedimentos trazidos pelo 
rio e carregados de matéria orgânica. 

ccc)))    o desgaste do solo nas áreas urbanas, causado pela redução do 
escoamento superficial pluvial na encosta. 

ddd)))    a maior facilidade de captação de água potável para o 
abastecimento público, já que é maior o efeito do escoamento 
sobre a infiltração. 

eee)))    o aumento da incidência de doenças como a amebíase na 
população urbana, em decorrência do escoamento de água 
poluída do topo das encostas. 

000666   (((CCCiiiêêênnnccc iiiaaasss    HHHuuummmaaannnaaasss    eee    sssuuuaaasss    TTTeeeccc nnnooollloooggg iiiaaasss    –––    222000111000)))    
O esquema representa um processo de erosão em encosta. Que 
prática realizada por um agricultor pode resultar em aceleração 
desse processo? 

aaa)))    Plantio direto. 

bbb)))    Associação de culturas. 

ccc)))    Implantação de curvas de nível. 

ddd)))    Aração do solo, do topo ao vale. 

eee)))    Terraceamento na propriedade. 

000777   (((CCCiiiêêênnnccc iiiaaasss    HHHuuummmaaannnaaasss    eee    sssuuuaaasss    TTTeeeccc nnnooollloooggg iiiaaasss    –––    222000111000)))    
Pensando nas correntes e prestes a entrar no braço 

que deriva da Corrente do Golfo para o norte, lembrei-me 

de um vidro de café solúvel vazio. Coloquei no vidro uma 
nota cheia de zeros, uma bola cor rosa-choque. Anotei a 
posição e data: Latitude 49°49' N, Longitude 23°49' W. 
Tampei e joguei na água. Nunca imaginei que receberia 
uma carta com a foto de um menino norueguês, segurando 
a bolinha e a estranha nota. 

KLINK, A. Parati: entre dois pólos. São Paulo: Companhia das Letras, 1998 (adaptado). 

No texto, o autor anota sua coordenada geográfica, que é 

aaa)))    a relação que se estabelece entre as distâncias representadas 
no mapa e as distâncias reais da superfície cartografada. 

bbb)))   o registro de que os paralelos são verticais e convergem para os pólos, 
e os meridianos são círculos imaginários, horizontais e equidistantes. 

ccc)))    a informação de um conjunto de linhas imaginárias que 
permitem localizar um ponto ou acidente geográfico na 
superfície terrestre. 

ddd)))    a latitude como distância em graus entre um ponto e o 
Meridiano de Greenwich, e a longitude como a distância em 
graus entre um ponto e o Equador. 

eee)))    a forma de projeção cartográfica, usado para navegação, onde 
os meridianos e paralelos distorcem a superfície do planeta. 

000888   (((CCCiiiêêênnnccc iiiaaasss    HHHuuummmaaannnaaasss    eee    sssuuuaaasss    TTTeeeccc nnnooollloooggg iiiaaasss    –––    222000111000)))    
A evolução do processo de transformação de matérias-primas em 
produtos acabados ocorreu em três estágios: artesanato, 
manufatura e maquinofatura. 
Um desses estágios foi o artesanato, em que se 

aaa)))    trabalhava conforme o ritmo das máquinas e de maneira 
padronizada. 

bbb)))    trabalhava geralmente sem o uso de máquinas e de modo 
diferente do modelo de produção em série. 

ccc)))    empregavam fontes de energia abundantes para o 
funcionamento das máquinas. 

ddd)))    realizava parte da produção por cada operário, com uso de 
máquinas e trabalho assalariado. 

eee)))    faziam interferências do processo produtivo por técnicos e 
gerentes com vistas a determinar o ritmo de produção. 

 
09 (Ciências Humanas e suas Tecnologias – 2010) 

O G-20 é o grupo que reúne os países do G-7, os mais 
industrializados do mundo (EUA, Japão, Alemanha, França, 
Reino Unido, Itália e Canadá), a União Européia e os principais 
emergentes (Brasil, Rússia, índia, China, África do Sul, 
Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Coréia do Sul, 
Indonésia, México e Turquia). Esse grupo de países vem 
ganhando força nos fóruns internacionais de decisão e 
consulta. 

ALLAN, R. Crise global. Disponível em: http://conteudoclippingmp.planejamento.gov.br. Acesso 
em: 31 jul.2010. 

Entre os países emergentes que formam o G-20, estão os 
chamados BRIC (Brasil, Rússia, índia e China), termo criado em 2001 
para referir-se aos países que 

aaa)))    apresentam características econômicas promissoras para as 
próximas décadas. 

bbb)))    possuem base tecnológica mais elevada. 

ccc)))    apresentam índices de igualdade social e econômica mais 
acentuados. 

ddd)))    apresentam diversidade ambiental suficiente para impulsionar 
a economia global. 

eee)))    possuem similaridades culturais capazes de alavancar a 
economia mundial. 

111000   (((CCCiiiêêênnnccc iiiaaasss    HHHuuummmaaannnaaasss    eee    sssuuuaaasss    TTTeeeccc nnnooollloooggg iiiaaasss    –––    222000111000)))    
A serraria construía ramais ferroviários que adentravam 

as grandes matas, onde grandes locomotivas com 
guindastes e correntes gigantescas de mais de 100 metros 
arrastavam, para as composições de trem, as toras que 
jaziam abatidas por equipes de trabalhadores que 
anteriormente passavam pelo local. Quando o guindaste 
arrastava as grandes toras em direção à composição de 

http://conteudoclippingmp.planejamento.gov.br/
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trem, os ervais nativos que existiam em meio às matas eram 
destruídos por este deslocamento. 

MACHADO, P. P. Lideranças do Contestado. Campinas: Unicamp, 2004 (adaptado). 

No início do século XX, uma série de empreendimentos capitalistas 
chegou à região do meio-oeste de Santa Catarina — ferrovias, 
serrarias e projetos de colonização. Os impactos sociais gerados por 
esse processo estão na origem da chamada Guerra do Contestado. 
Entre tais impactos, encontrava-se 

aaa)))    a absorção dos trabalhadores rurais como trabalhadores da 
serraria, resultando em um processo de êxodo rural. 

bbb)))    o desemprego gerado pela introdução das novas máquinas, que 
diminuíam a necessidade de mão de obra. 

ccc)))    a desorganização da economia tradicional, que sustentava os 
posseiros e os trabalhadores rurais da região. 

ddd)))    a diminuição do poder dos grandes coronéis da região, que 
passavam disputar o poder político com os novos agentes. 

eee)))    o crescimento dos conflitos entre os operários empregados 
nesses empreendimentos e os seus proprietários, ligados ao 
capital internacional. 

111111   (((CCCiiiêêênnnccc iiiaaasss    HHHuuummmaaannnaaasss    eee    sssuuuaaasss    TTTeeeccc nnnooollloooggg iiiaaasss    –––    222000111000)))    

 
TEIXEIRA, W. et. ai. (Orgs.) Decifrando a Terra. 

São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2009 (adaptado). 

O esquema mostra depósitos em que aparecem fósseis de animais 
do Período Jurássico. As rochas em que se encontram esses 
fósseis são 

aaa)))    magmáticas, pois a ação de vulcões causou as maiores 
extinções desses animais já conhecidas ao longo da história 
terrestre. 

bbb)))    sedimentares, pois os restos podem ter sido soterrados e litificados 
com o restante dos sedimentos. 

ccc)))    magmáticas, pois são as rochas mais facilmente erodidas, 
possibilitando a formação de tocas que foram posteriormente 
lacradas. 

ddd)))    sedimentares, já que cada uma das camadas encontradas na 
figura simboliza um evento de erosão dessa área representada. 

eee)))    metamórficas, pois os animais representados precisavam estar 
perto de locais quentes. 

111222   (((CCCiiiêêênnnccc iiiaaasss    HHHuuummmaaannnaaasss    eee    sssuuuaaasss    TTTeeeccc nnnooollloooggg iiiaaasss    –––    222000111000)))    
A Inglaterra pedia lucros e recebia lucros. Tudo se 

transformava em lucro. As cidades tinham sua sujeira 
lucrativa, suas favelas lucrativas, sua fumaça lucrativa, sua 
desordem lucrativa, sua ignorância lucrativa, seu desespero 
lucrativo. As novas fábricas e os novos altos-fornos eram 
como as Pirâmides, mostrando mais a escravização do 
homem que seu poder. 

DEANE, P A Revolução Industrial. Rio de Janeiro: Zahar, 1979 (adaptado). 

Qual relação é estabelecida no texto entre os avanços tecnológicos 
ocorridos no contexto da Revolução Industrial Inglesa e as 
características das cidades industriais no início do século XIX? 

aaa)))    A facilidade em se estabelecer relações lucrativas transformava 
as cidades em espaços privilegiados para a livre iniciativa, 
característica da nova sociedade capitalista. 

bbb)))    O desenvolvimento de métodos de planejamento urbano 
aumentava a eficiência do trabalho industrial. 

ccc)))    A construção de núcleos urbanos integrados por meios de 
transporte facilitava o deslocamento dos trabalhadores das 
periferias até as fábricas. 

ddd)))    A grandiosidade dos prédios onde se localizavam as fábricas 
revelava os avanços da engenharia e da arquitetura do período, 
transformando as cidades em locais de experimentação 
estética e artística. 

eee)))    O alto nível de exploração dos trabalhadores industriais 
ocasionava o surgimento de aglomerados urbanos marcados 
por péssimas condições de moradia, saúde e higiene. 

111333   (((CCCiiiêêênnnccc iiiaaasss    HHHuuummmaaannnaaasss    eee    sssuuuaaasss    TTTeeeccc nnnooollloooggg iiiaaasss    –––    222000111000)))    
As secas e o apelo econômico da borracha — produto 

que no final do século XIX alcançava preços altos nos 
mercados internacionais — motivaram a movimentação de 
massas humanas oriundas do Nordeste do Brasil para o Acre. 
Entretanto, até o início do século XX, essa região pertencia à 
Bolívia, embora a maioria da sua população fosse brasileira e 
não obedecesse à autoridade boliviana. Para reagir à presença 
de brasileiros, o governo de La Paz negociou o 
arrendamento da região a uma entidade internacional, o 
Bolivian Syndicate, iniciando violentas disputas dos dois 
lados da fronteira. O conflito só terminou em 1903, com a 
assinatura do Tratado de Petrópolis, pelo qual o Brasil 
comprou o território por 2 milhões de libras esterlinas. 

Disponível em: www.mre.gov.br. Acesso em: 03 nov.2008 (adaptado). 

Compreendendo o contexto em que ocorreram os fatos 
apresentados, o Acre tornou-se parte do território nacional 
brasileiro 

aaa)))    pela formalização do Tratado de Petrópolis, que indenizava o 
Brasil pela sua anexação. 

bbb)))    por meio do auxílio do Bolivian Syndicate aos emigrantes 
brasileiros na região. 

ccc)))    devido à crescente emigração de brasileiros que exploravam os 
seringais. 

ddd)))    em função da presença de inúmeros imigrantes estrangeiros na 
região. 

eee)))    pela indenização que os emigrantes brasileiros pagaram à 
Bolívia. 

111777   (((CCCiiiêêênnnccc iiiaaasss    HHHuuummmaaannnaaasss    eee    sssuuuaaasss    TTTeeeccc nnnooollloooggg iiiaaasss    –––    222000111000)))    
Os vestígios dos povos Tupi-guarani encontram-se 

desde as Missões e o rio da Prata, ao sul, até o Nordeste, com 
algumas ocorrências ainda mal conhecidas no sul da 
Amazônia. A leste, ocupavam toda a faixa litorânea, desde 
o Rio Grande do Sul até o Maranhão. A oeste, aparecem (no 
rio da Prata) no Paraguai e nas terras baixas da Bolívia. 
Evitam as terras inundáveis do Pantanal e marcam sua 
presença discretamente nos cerrados do Brasil central. De 
fato, ocuparam, de preferência, as regiões de floresta tropical 
e subtropical. 

PROUS, A. O Brasil antes dos brasileiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2005. 

Os povos indígenas citados possuíam tradições culturais específicas 
que os distinguiam de outras sociedades indígenas e dos 
colonizadores europeus. Entre as tradições tupi-guarani, 
destacava-se 

aaa)))    a organização em aldeias politicamente independentes, 
dirigidas por um chefe, eleito pelos indivíduos mais velhos da 
tribo. 

bbb)))    a ritualização da guerra entre as tribos e o caráter 
semissedentário de sua organização social. 

ccc)))    a conquista de terras mediante operações militares, o que 
permitiu seu domínio sobre vasto território. 

ddd)))    o caráter pastoril de sua economia, que prescindia da 
agricultura para investir na criação de animais. 

http://www.mre.gov.br/
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eee)))    o desprezo pelos rituais antropofágicos praticados em outras 
sociedades indígenas. 

 

000444   (((CCCiiiêêênnnccc iiiaaasss    HHHuuummmaaannnaaasss    eee    sssuuuaaasss    TTTeeeccc nnnooollloooggg iiiaaasss    –––    222000111111)))    
A Floresta Amazônica, com toda a sua imensidão, não 

vai estar aí para sempre. Foi preciso alcançar toda essa taxa 
de desmatamento de quase 20 mil quilômetros quadrados 
ao ano, na última década do século XX, para que uma 
pequena parcela de brasileiros se desse conta de que o 
maior patrimônio natural do país está sendo torrado. 

  ’     , A. Amazônia: do discurso à práxis. São Paulo: EdUSP, 1996. 

Um processo econômico que tem contribuído na atualidade para 
acelerar o problema ambiental descrito é:  

aaa)))    Expansão do Projeto Grande Carajás, com incentivos à chegada 
de novas empresas mineradoras. 

bbb)))   Difusão do cultivo da soja com a implantação de monoculturas mecanizadas. 

ccc)))    Construção da rodovia Transamazônica, com o objetivo de 
interligar a região Norte ao restante do país. 

ddd)))    Criação de áreas extrativistas do látex das seringueiras para os 
chamados povos da floresta. 

eee)))    Ampliação do polo industrial da Zona Franca de Manaus, 
visando atrair empresas nacionais e estrangeiras. 

000555   (((CCCiiiêêênnnccc iiiaaasss    HHHuuummmaaannnaaasss    eee    sssuuuaaasss    TTTeeeccc nnnooollloooggg iiiaaasss    –––    222000111111)))    
O Centro-Oeste apresentou-se como extremamente 

receptivo aos novos fenômenos da urbanização, já que era 
praticamente virgem, não possuindo infraestrutura de 
monta, nem outros investimentos fixos vindos do passado. 
Pôde, assim, receber uma infraestrutura nova, totalmente 
a serviço de uma economia moderna. 

SANTOS, M. A Urbanização Brasileira. São Paulo: EdUSP, 2005 (adaptado). 

O texto trata da ocupação de uma parcela do território brasileiro. O processo 
econômico diretamente associado a essa ocupação foi o avanço da  

aaa)))    industrialização voltada para o setor de base. 

bbb)))    economia da borracha no sul da Amazônia. 

ccc)))    fronteira agropecuária que degradou parte do cerrado. 

ddd)))    exploração mineral na Chapada dos Guimarães. 

eee)))    extrativismo na região pantaneira. 

000666   (((CCCiiiêêênnnccc iiiaaasss    HHHuuummmaaannnaaasss    eee    sssuuuaaasss    TTTeeeccc nnnooollloooggg iiiaaasss    –––    222000111111)))    

 
O gráfico relaciona diversas variáveis ao processo de formação 
dos solos. A interpretação dos dados mostra que a água é um dos 
importantes fatores de pedogênese, pois nas áreas  

aaa)))    de clima temperado ocorrem alta pluviosidade e grande 
profundidade de solos. 

bbb)))    tropicais ocorre menor pluviosidade, o que se relaciona com a 
menor profundidade das rochas inalteradas. 

ccc)))    de latitudes em torno de 30° ocorrem as maiores 
profundidades de solo, visto que há maior umidade. 

ddd)))    tropicais a profundidade do solo é menor, o que evidencia 
menor intemperismo químico da água sobre as rochas. 

eee)))    de menor latitude ocorrem as maiores precipitações, assim 
como a maior profundidade dos solos. 

000777   (((CCCiiiêêênnnccc iiiaaasss    HHHuuummmaaannnaaasss    eee    sssuuuaaasss    TTTeeeccc nnnooollloooggg iiiaaasss    –––    222000111111)))    
Uma empresa norte-americana de bioenergia está 

expandindo suas operações para o Brasil para explorar o 
mercado de pinhão manso. Com sede na Califórnia, a 
empresa desenvolveu sementes híbridas de pinhão manso, 
oleaginosa utilizada hoje na produção de biodiesel e de 
querosene de aviação. 

MAGOSSI, E. O Estado de São Paulo. 19 maio 2011 (adaptado). 

A partir do texto, a melhoria agronômica das sementes de pinhão 
manso abre para o Brasil a oportunidade econômica de  

aaa)))    ampliar as regiões produtoras pela adaptação do cultivo a 
diferentes condições climáticas. 

bbb)))    beneficiar os pequenos produtores camponeses de óleo pela 
venda direta ao varejo. 

ccc)))    abandonar a energia automotiva derivada do petróleo em 
favor de fontes alternativas. 

ddd)))    baratear cultivos alimentares substituídos pelas culturas 
energéticas de valor econômico superior. 

eee)))    reduzir o impacto ambiental pela não emissão de gases do 
efeito estufa para a atmosfera. 

000888   (((CCCiiiêêênnnccc iiiaaasss    HHHuuummmaaannnaaasss    eee    sssuuuaaasss    TTTeeeccc nnnooollloooggg iiiaaasss    –––    222000111111)))    
Um dos principais objetivos de se dar continuidade às 

pesquisas em erosão dos solos é o de procurar resolver os 
problemas oriundos desse processo, que, em última 
análise, geram uma série de impactos ambientais. Além 
disso, para a adoção de técnicas de conservação dos solos, 
é preciso conhecer como a água executa seu trabalho de 
remoção, transporte e deposição de sedimentos. A erosão 
causa, quase sempre, uma série de problemas ambientais, 
em nível local ou até mesmo em grandes áreas. 

GUERRA, A. J. T. Processos erosivos nas encostas. In: GUERRA, A. J. T.; CUNHA, S. B. 
Geomorfologia: uma atualização de bases e conceitos. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007 

(adaptado). 

A preservação do solo, principalmente em áreas de encostas, 
pode ser uma solução para evitar catástrofes em função da 
intensidade de fluxo hídrico. A prática humana que segue no 
caminho contrário a essa solução é  

aaa)))    a aração. 

bbb)))    o terraceamento. 

ccc)))    o pousio. 

ddd)))    a drenagem. 

eee)))    o desmatamento. 

000999   (((CCCiiiêêênnnccc iiiaaasss    HHHuuummmaaannnaaasss    eee    sssuuuaaasss    TTTeeeccc nnnooollloooggg iiiaaasss    –––    222000111111)))    
O fenômeno de ilha de calor é o exemplo mais 

marcante da modificação das condições iniciais do clima 
pelo processo de urbanização, caracterizado pela 
modificação do solo e pelo calor antropogênico, o qual 
inclui todas as atividades humanas inerentes à sua vida na 
cidade. 

BARBOSA. R. V. R. Áreas verdes e qualidade térmica em ambientes urbanos estudo em 
microclimas em Maceió. São Pauto: EdUSP. 2005. 

O texto exemplifica uma importante alteração socioambiental, 
comum aos centros urbanos. A maximização desse fenômeno 
ocorre 

aaa)))    pela reconstrução dos leitos originais dos cursos d'água antes 
canalizados. 

bbb)))    pela recomposição de áreas verdes nas áreas centrais dos 
centros urbanos. 

ccc)))    pelo uso de materiais com alta capacidade de reflexão no topo 
dos edifícios. 

ddd)))    pelo processo de impermeabilização do solo nas áreas centrais 
das cidades. 

eee)))    pela construção de vias expressas e gerenciamento de tráfego 
terrestre. 
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111000   (((CCCiiiêêênnnccc iiiaaasss    HHHuuummmaaannnaaasss    eee    sssuuuaaasss    TTTeeeccc nnnooollloooggg iiiaaasss    –––    222000111111)))    
O professor Paulo Saldiva pedala 6 km em 22 minutos 

de casa para o trabalho, todos os dias. Nunca foi atingido 
por um carro. Mesmo assim, é vítima diária do trânsito de 
São Paulo: a cada minuto sobre a bicicleta, seus pulmões 
são envenenados com 3,3 microgramas de poluição 
particulada – poeira, fumaça, fuligem, partículas de metal 
em suspensão, sulfatos, nitratos, carbono, compostos 
orgânicos e outras substâncias nocivas. 

ESCOBAR, H. Sem Ar. O Estado de São Paulo. Ago. 2008. 

A população de uma metrópole brasileira que vive nas mesmas 
condições socioambientais das do professor citado no texto 
apresentará uma tendência de  

aaa)))    ampliação da taxa de fecundidade. 

bbb)))    diminuição da expectativa de vida. 

ccc)))    elevação do crescimento vegetativo. 

ddd)))    aumento na participação relativa de idosos. 

eee)))    redução na proporção de jovens na sociedade. 

111111   (((CCCiiiêêênnnccc iiiaaasss    HHHuuummmaaannnaaasss    eee    sssuuuaaasss    TTTeeeccc nnnooollloooggg iiiaaasss    –––    222000111111)))    

 
A imagem retrata a araucária, árvore que faz parte de um 
importante bioma brasileiro que, no entanto, já foi bastante 
degradado pela ocupação humana. Uma das formas de 
intervenção humana relacionada à degradação desse bioma foi  

aaa)))    o avanço do extrativismo de minerais metálicos voltados para a 
exportação na região Sudeste. 

bbb)))    a contínua ocupação agrícola intensiva de grãos na região 
Centro-Oeste do Brasil. 

ccc)))    o processo de desmatamento motivado pela expansão da 
atividade canavieira no Nordeste brasileiro. 

ddd)))    o avanço da indústria de papel e celulose a partir da exploração 
da madeira, extraída principalmente no Sul do Brasil. 

eee)))    o adensamento do processo de favelização sobre áreas da 
Serra do Mar na região Sudeste. 

111222   (((CCCiiiêêênnnccc iiiaaasss    HHHuuummmaaannnaaasss    eee    sssuuuaaasss    TTTeeeccc nnnooollloooggg iiiaaasss    –––    222000111111)))    
SOBRADINHO 

O homem chega, já desfaz a natureza 
Tira gente, põe represa, diz que tudo vai mudar 
O São Francisco lá pra cima da Bahia 
Diz que dia menos dia vai subir bem devagar 
E passo a passo vai cumprindo a profecia do beato que 
dizia que o Sertão ia alagar. 

SÁ E GUARABYRA. Disco Pirão de peixe com pimenta. Som Livre, 1977 (adaptado). 

O trecho da música faz referência a uma importante obra na 
região do rio São Francisco. Uma consequência socioespacial 
dessa construção foi  

aaa)))    a migração forçada da população ribeirinha. 

bbb)))    o rebaixamento do nível do lençol freático local. 

ccc)))    a preservação da memória histórica da região. 

ddd)))    a ampliação das áreas de clima árido. 

eee)))    a redução das áreas de agricultura irrigada. 

111333   (((CCCiiiêêênnnccc iiiaaasss    HHHuuummmaaannnaaasss    eee    sssuuuaaasss    TTTeeeccc nnnooollloooggg iiiaaasss    –––    222000111111)))    

 
                       “        -     ”      

                             “           ”          
hegemônicos e contra-hegemônicos que se cruzam de 
forma complexa na face da Terra. Fica clara, de saída, a 
polêmica que envolve uma nova regionalização mundial. 
Como regionalizar um espaço tão heterogêneo e, em parte, 
fluido, como é o espaço mundial contemporâneo? 

HAESBAERT, R.; PORTO-GONÇALVES, C.W. A nova des-ordem mundial. São Paulo: UNESP, 2006. 

O mapa procura representar a lógica espacial do mundo 
contemporâneo pós-União Soviética, no contexto de avanço da 
globalização e do neoliberalismo, quando a divisão entre países 
                                                        “        ”   
“        ”         rderam sua validade explicativa. 
Considerando esse objetivo interpretativo, tal distribuição 
espacial aponta para  

aaa)))    a estagnação dos Estados com forte identidade cultural. 

bbb)))    o alcance da racionalidade anticapitalista. 

ccc)))    a influência das grandes potências econômicas. 

ddd)))    a dissolução de blocos políticos regionais. 

eee)))    o alargamento da força econômica dos países islâmicos. 
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111444   (((CCCiiiêêênnnccc iiiaaasss    HHHuuummmaaannnaaasss    eee    sssuuuaaasss    TTTeeeccc nnnooollloooggg iiiaaasss    –––    222000111111)))    
Como os combustíveis energéticos, as tecnologias da 

informação são, hoje em dia, indispensáveis em todos os 
setores econômicos. Através delas, um maior número de 
produtores é capaz de inovar e a obsolescência de bens e 
serviços se acelera. Longe de estender a vida útil dos 
equipamentos e a sua capacidade de reparação, o ciclo de 
vida desses produtos diminui, resultando em maior 
necessidade de matéria-prima para a fabricação de novos. 

GROSSARD, C. Le Monde Diplomatique Brasil. Ano 3, nº 36, 2010 (adaptado). 

A postura consumista de nossa sociedade indica a crescente 
produção de lixo, principalmente nas áreas urbanas, o que, 
associado a modos incorretos de deposição,  

aaa)))   provoca a contaminação do solo e do lençol freático, ocasionando 
assim graves problemas socioambientais, que se adensarão com a 
continuidade da cultura do consumo desenfreado. 

bbb)))    produz efeitos perversos nos ecossistemas, que são sanados 
por cadeias de organismos decompositores que assumem o 
papel de eliminadores dos resíduos depositados em lixões. 

ccc)))   multiplica o número de lixões a céu aberto, considerados 
atualmente a ferramenta capaz de resolver de forma simplificada e 
barata o problema de deposição de resíduos nas grandes cidades. 

ddd)))   estimula o empreendedorismo social, visto que um grande número 
de pessoas, os catadores, têm livre acesso aos lixões, sendo assim 
incluídos na cadeia produtiva dos resíduos tecnológicos. 

eee)))    possibilita a ampliação da quantidade de rejeitos que podem 
ser destinados a associações e cooperativas de catadores de 
materiais recicláveis, financiados por instituições da sociedade 
civil ou pelo poder público. 

111555   (((CCCiiiêêênnnccc iiiaaasss    HHHuuummmaaannnaaasss    eee    sssuuuaaasss    TTTeeeccc nnnooollloooggg iiiaaasss    –––    222000111111)))    
   1872                                   “      

     ”                                                 
após a Revolução Industrial. Trata-se do acúmulo 
demasiado de dióxido de carbono e enxofre na atmosfera 
que, ao reagirem com compostos dessa camada, formam 
gotículas de chuva ácida e partículas de aerossóis. A chuva 
ácida não necessariamente ocorre no local poluidor, pois 
tais poluentes, ao serem lançados na atmosfera, são 
levados pelos ventos, podendo provocar a reação em 
regiões distantes. A água de forma pura apresenta pH 7, e, 
ao contatar agentes poluidores, reage modificando seu pH 
para 5,6 e até menos que isso, o que provoca reações, 
deixando consequências. 

Disponível em: http://www.brasilescola.com. Acesso em: 18 maio 2010 (adaptado). 

O texto aponta para um fenômeno atmosférico causador de 
graves problemas ao meio ambiente: a chuva ácida (pluviosidade 
com pH baixo). Esse fenômeno tem como consequência  

aaa)))    a corrosão de metais, pinturas, monumentos históricos, 
destruição da cobertura vegetal e acidificação dos lagos. 

bbb)))    a diminuição do aquecimento global, já que esse tipo de chuva 
retira poluentes da atmosfera. 

ccc)))    a destruição da fauna e da flora e redução de recursos hídricos, 
com o assoreamento dos rios. 

ddd)))    as enchentes, que atrapalham a vida do cidadão urbano, 
corroendo, em curto prazo, automóveis e fios de cobre da rede 
elétrica. 

eee)))    a degradação da terra nas regiões semiáridas, localizadas, em 
sua maioria, no Nordeste do nosso país. 

111666   (((CCCiiiêêênnnccc iiiaaasss    HHHuuummmaaannnaaasss    eee    sssuuuaaasss    TTTeeeccc nnnooollloooggg iiiaaasss    –––    222000111111)))    
Estamos testemunhando o reverso da tendência histórica 

da assalariação do trabalho e socialização da produção, que foi 
característica predominante na era industrial. A nova 
organização social e econômica baseada nas tecnologias da 
informação visa à administração descentralizadora, ao trabalho 
individualizante e aos mercados personalizados. As novas 
tecnologias da informação possibilitam, ao mesmo tempo, a 
descentralização das tarefas e sua coordenação em uma rede 
interativa de comunicação em tempo real, seja entre 
continentes, seja entre os andares de um mesmo edifício. 

CASTELLS. M. A sociedade em rede São Paulo: Paz e Terra. 2306 (adaptado). 

No contexto descrito, as sociedades vivenciam mudanças constantes nas 
ferramentas de comunicação que afetam os processos produtivos nas 
empresas. Na esfera do trabalho, tais mudanças têm provocado 

aaa)))    o aprofundamento dos vínculos dos operários com as linhas de 
montagem sob influência dos modelos orientais de gestão. 

bbb)))    o aumento das formas de teletrabalho como solução de larga 
escala para o problema do desemprego crônico. 

ccc)))   o avanço do trabalho flexível e da terceirização como respostas às 
demandas por inovação e com vistas à mobilidade dos investimentos. 

ddd)))   a autonomização  crescente  das   máquinas e computadores em 
substituição ao trabalho dos especialistas técnicos e gestores. 

eee)))    o fortalecimento  do  diálogo  entre   operários, gerentes, 
executivos e clientes com a garantia de harmonização das 
relações de trabalho. 

111777   (((CCCiiiêêênnnccc iiiaaasss    HHHuuummmaaannnaaasss    eee    sssuuuaaasss    TTTeeeccc nnnooollloooggg iiiaaasss    –––    222000111111)))    
Completamente analfabeto, ou quase, sem assistência 

médica, não lendo jornais, nem revistas, nas quais se limita a ver 
figuras, o trabalhador rural, a não ser em casos esporádicos, tem o 
patrão na conta de benfeitor. No plano político, ele luta com o 
“       ”        “       ”           os votos de cabresto, que 
resultam, em grande parte, da nossa organização econômica rural. 

LEAL, V. N. Coronelismo, enxada e voto. São Paulo: Alfa-Ômega, 1978 (adaptado). 

O coronelismo, fenômeno político da Primeira República (1889-
1930), tinha como uma de suas principais características o controle 
do voto, o que limitava, portanto, o exercício da cidadania. Nesse 
período, esta prática estava vinculada a uma estrutura social  

aaa)))    igualitária, com um nível satisfatório de distribuição da renda. 

bbb)))    estagnada, com uma relativa harmonia entre as classes. 

ccc)))    tradicional, com a manutenção da escravidão nos engenhos 
como forma produtiva típica. 

ddd)))    ditatorial, perturbada por um constante clima de opressão 
mantido pelo exército e polícia. 

eee)))    agrária, marcada pela concentração da terra e do poder 
político local e regional. 

111888   (((CCCiiiêêênnnccc iiiaaasss    HHHuuummmaaannnaaasss    eee    sssuuuaaasss    TTTeeeccc nnnooollloooggg iiiaaasss    –––    222000111111)))    
Na década de 1990, os movimentos sociais 

camponeses e as ONGs tiveram destaque, ao lado de 
outros sujeitos coletivos. Na sociedade brasileira, a ação 
dos movimentos sociais vem construindo lentamente um 
conjunto de práticas democráticas no interior das escolas, 
das comunidades, dos grupos organizados e na interface da 
sociedade civil com o Estado. O diálogo, o confronto e o 
conflito têm sido os motores no processo de construção 
democrática. 

SOUZA, M. A. Movimentos sociais no Brasil contemporâneo: participação e possibilidades das 
práticas democráticas. Disponível em: http://www.ces.uc.pt. Acesso em: 30 abr. 2010 

(adaptado) 

Segundo o texto, os movimentos sociais contribuem para o 
processo de construção democrática, porque 

aaa)))   determinam o papel do Estado nas transformações socioeconômicas. 

bbb)))    aumentam o clima de tensão social na sociedade civil. 

ccc)))   pressionam o Estado para o atendimento das demandas da sociedade. 

ddd)))    privilegiam determinadas parcelas da sociedade em 
detrimento das demais. 

eee)))    propiciam a adoção de valores éticos pelos órgãos do Estado. 
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111999   (((CCCiiiêêênnnccc iiiaaasss    HHHuuummmaaannnaaasss    eee    sssuuuaaasss    TTTeeeccc nnnooollloooggg iiiaaasss    –––    222000111111)))    
Art. 92. São excluídos de votar nas Assembleias Paroquiais: 
I. Os menores de vinte e cinco anos, nos quais não se 

compreendam os casados, e Oficiais militares que forem 
maiores de vinte e um anos, os Bacharéis Formados e 
Clérigos de Ordens Sacras. 

IV. Os Religiosos, e quaisquer que vivam em 
Comunidade claustral. 

V. Os que não tiverem de renda líquida anual cem mil 
réis por bens de raiz, indústria, comércio ou empregos. 

Constituição Política do Império do Brasil (1824). Disponível em: 
https://legislação.planalto.gov.br. Acesso em: 27 abr. 2010 (adaptado). 

A legislação espelha os conflitos políticos e sociais do contexto 
histórico de sua formulação. A Constituição de 1824 regulamentou o 
                    “                    ”                             

aaa)))    o fim da inspiração liberal sobre a estrutura política brasileira. 

bbb)))   a ampliação do direito de voto para maioria dos brasileiros nascidos livres. 

ccc)))    a concentração de poderes na região produtora de café, o 
Sudeste brasileiro. 

ddd)))    o controle do poder político nas mãos dos grandes 
proprietários e comerciantes. 

eee)))    a diminuição da interferência da Igreja Católica nas decisões 
político-administrativas. 

222888   (((CCCiiiêêênnnccc iiiaaasss    HHHuuummmaaannnaaasss    eee    sssuuuaaasss    TTTeeeccc nnnooollloooggg iiiaaasss    –––    222000111111)))    
Subindo morros, margeando córregos ou penduradas 

em palafitas, as favelas fazem parte da paisagem de um 
terço dos municípios do país, abrigando mais de 10 milhões 
de pessoas, segundo dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 

MARTINS, A. R. A favela como um espaço da cidade. Disponível em: 
http://www.revistaescola.abril.com.br. Acesso em: 31 jul. 2010. 

A situação das favelas no país reporta a graves problemas de 
desordenamento territorial. Nesse sentido, uma característica 
comum a esses espaços tem sido  

aaa)))    o planejamento para a implantação de infraestruturas urbanas 
necessárias para atender as necessidades básicas dos 
moradores. 

bbb)))    a organização de associações de moradores interessadas na 
melhoria do espaço urbano e financiadas pelo poder público. 

ccc)))    a presença de ações referentes à educação ambiental com 
consequente preservação dos espaços naturais circundantes. 

ddd)))    a ocupação de áreas de risco suscetíveis a enchentes ou 
desmoronamentos com consequentes perdas materiais e 
humanas. 

eee)))    o isolamento socioeconômico dos moradores ocupantes desses 
espaços com a resultante multiplicação de políticas que tentam 
reverter esse quadro. 

333555   (((CCCiiiêêênnnccc iiiaaasss    HHHuuummmaaannnaaasss    eee    sssuuuaaasss    TTTeeeccc nnnooollloooggg iiiaaasss    –––    222000111111)))    
Se a mania de fechar, verdadeiro habitus da 

mentalidade medieval nascido talvez de um profundo 
sentimento de insegurança, estava difundida no mundo 
rural, estava do mesmo modo no meio urbano, pois que 
uma das características da cidade era de ser limitada por 
portas e por uma muralha. 

DUBY, G. et al  “          V- V”  In: ARIÈS, P.; DUBY, G. História da vida privada daEuropa 
Feudal à Renascença. São Paulo: Cia. das Letras, 1990 (adaptado). 

As práticas e os usos das muralhas sofreram importantes 
mudanças no final da Idade Média, quando elas assumiram a 
função de pontos de passagem ou pórticos. Este processo está 
diretamente relacionado com  

aaa)))    o crescimento das atividades comerciais e urbanas. 

bbb)))    a migração de camponeses e artesãos. 

ccc)))    a expansão dos parques industriais e fabris. 

ddd)))    o aumento do número de castelos e feudos. 

eee)))    a contenção das epidemias e doenças. 

   

   

333666   (((CCCiiiêêênnnccc iiiaaasss    HHHuuummmaaannnaaasss    eee    sssuuuaaasss    TTTeeeccc nnnooollloooggg iiiaaasss    –––    222000111111)))    

 
Uma explicação de caráter histórico para o percentual da religião 
com maior número de adeptos declarados no Brasil foi a 
existência, no passado colonial e monárquico, da  

aaa)))   incapacidade do cristianismo de incorporar aspectos de outras religiões. 

bbb)))    incorporação da ideia de liberdade religiosa na esfera pública. 

ccc)))    permissão para o funcionamento de igrejas não cristãs. 

ddd)))    relação de integração entre Estado e Igreja. 

eee)))    influência das religiões de origem africana. 

333777   (((CCCiiiêêênnnccc iiiaaasss    HHHuuummmaaannnaaasss    eee    sssuuuaaasss    TTTeeeccc nnnooollloooggg iiiaaasss    –––    222000111111)))    
No Estado de São Paulo, a mecanização da colheita da 

cana-de-açúcar tem sido induzida também pela legislação 
ambiental, que proíbe a realização de queimadas em áreas 
próximas aos centros urbanos. Na região de Ribeirão Preto, 
principal polo sucroalcooleiro do país, a mecanização da 
colheita já é realizada em 516 mil dos 1,3 milhão de 
hectares cultivados com cana-de-açúcar. 

BALSADI, O. et al. Transformações Tecnológicas e a força de trabalho na agricultura brasileira no 
período de 1990-2000. Revista de economia agrícola. V. 49 (1), 2002. 

O texto aborda duas questões, uma ambiental e outra 
socioeconômica, que integram o processo de modernização da 
produção canavieira. Em torno da associação entre elas, uma 
mudança decorrente desse processo é a  

aaa)))   perda de nutrientes do solo devido à utilização constante de máquinas. 

bbb)))    eficiência e racionalidade no plantio com maior produtividade 
na colheita. 

ccc)))   ampliação da oferta de empregos nesse tipo de ambiente produtivo. 

ddd)))   menor compactação do solo pelo uso de maquinário agrícola de porte. 

eee)))   poluição do ar pelo consumo de combustíveis fósseis pelas máquinas. 

333999   (((CCCiiiêêênnnccc iiiaaasss    HHHuuummmaaannnaaasss    eee    sssuuuaaasss    TTTeeeccc nnnooollloooggg iiiaaasss    –––    222000111111)))    
Os chineses não atrelam nenhuma condição para 

efetuar investimentos nos países africanos. Outro ponto 
interessante é a venda e compra de grandes somas de 
áreas, posteriormente cercadas. Por se tratar de países 
instáveis e com governos ainda não consolidados, teme-se 
que algumas nações da África tornem-se literalmente 
protetorados. 

 BRANCOLI, F. China e os novos investimentos na África: neocolonialismo ou mudanças na 
arquitetura global? Disponível em: http://opiniaoenoticia.com.br. Acesso em: 29 abr. 2010 

(adaptado). 

A presença econômica da China em vastas áreas do globo é uma 
realidade do século XXI. A partir do texto, como é possível caracterizar 
a relação econômica da China com o continente africano?  
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aaa)))    Pela presença de órgãos econômicos internacionais como o 
Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial, que 
restringem os investimentos chineses, uma vez que estes não 
se preocupam com a preservação do meio ambiente. 

bbb)))    Pela ação de ONGs (Organizações Não Governamentais) que 
limitam os investimentos estatais chineses, uma vez que estes 
se mostram desinteressados em relação aos problemas sociais 
africanos. 

ccc)))    Pela aliança com os capitais e investimentos diretos realizados 
pelos países ocidentais, promovendo o crescimento econômico 
de algumas regiões desse continente. 

ddd)))    Pela presença cada vez maior de investimentos diretos, o que 
pode representar uma ameaça à soberania dos países africanos 
ou manipulação das ações destes governos em favor dos 
grandes projetos. 

eee)))    Pela presença de um número cada vez maior de diplomatas, o 
que pode levar à formação de um Mercado Comum Sino-
Africano, ameaçando os interesses ocidentais.  
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